
EU közjogi alapjai

2018. március 19.



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

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. Európai Bizottság



• az integráció motorja

• „a Szerződések őre”

• az Unió végrehajtó szerve

• biztosokból álló testület



EUSZ 17. cikk

(1) A Bizottság előmozdítja az Unió általános érdekeit, és ennek
érdekében megteszi a megfelelő kezdeményezéseket. A Bizottság
gondoskodik a Szerződések, valamint az intézmények által a
Szerződések alapján elfogadott intézkedéseknek az
alkalmazásáról. Az Európai Unió Bíróságának ellenőrzése mellett
felügyeli az uniós jog alkalmazását. Végrehajtja a költségvetést
és irányítja a programokat. A Szerződésekben meghatározott
feltételek szerint koordinatív, végrehajtó és igazgatási
feladatokat lát el. A közös kül- és biztonságpolitika, valamint a
Szerződések által meghatározott más esetek kivételével ellátja az
Unió külső képviseletét. Az intézmények közötti megállapodások
létrehozása céljából indítványt tesz az Unió tevékenységének
éves és többéves programjára.



(2) Ha a Szerződések eltérően nem rendelkeznek, az Unió 
jogalkotási aktusait kizárólag a Bizottság javaslata 
alapján lehet elfogadni. Az egyéb jogi aktusokat akkor 
kell a Bizottság javaslata alapján elfogadni, ha a 
Szerződések úgy rendelkeznek.

(3) A Bizottság hivatali ideje öt év.

A Bizottság tagjait általános alkalmasságuk és európai 
elkötelezettségük alapján, olyan személyek közül kell 
kiválasztani, akiknek függetlenségéhez nem férhet 
kétség.



Feladatainak ellátása során a Bizottság teljes 
mértékben független. A 18. cikk (2) 
bekezdésének sérelme nélkül, a Bizottság tagjai 
nem kérhetnek és fogadhatnak el utasításokat 
semmilyen kormánytól, intézménytől, szervtől 
vagy más szervezettől. Tartózkodnak a 
kötelezettségeikkel vagy a feladataik ellátásával 
összeegyeztethetetlen cselekedetektől.



(4) A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének 
időpontja és 2014. október 31. között kinevezett 
Bizottság a tagállamok egy-egy állampolgárából 
áll, beleértve az elnökét, valamint az Unió külügyi 
és biztonságpolitikai főképviselőjét, aki a 
Bizottság egyik alelnöke.



Elnök

(6) A Bizottság elnöke:

a) meghatározza a Bizottság működésére vonatkozó 
iránymutatásokat,

b) megállapítja a Bizottság belső szervezetét annak 
biztosítása érdekében, hogy az koherens módon, 
hatékonyan és testületi szellemben tevékenykedjen,

c) a Bizottság tagjai közül – az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselője kivételével – kinevezi a 
Bizottság alelnökeit.



A Bizottság tagja, ha az elnök erre felhívja, benyújtja 
lemondását. Az Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselője, amennyiben az elnök erre felhívja, a 18. 
cikk (1) bekezdésében megállapított eljárással 
összhangban benyújtja lemondását.



(7) Az európai parlamenti választások figyelembevételével 
és a megfelelő egyeztetések lefolytatása után az Európai 
Tanács minősített többséggel eljárva javaslatot tesz az 
Európai Parlamentnek a Bizottság elnökének jelölt 
személyre vonatkozóan. Ezt a jelöltet az Európai 
Parlament tagjainak többségével választja meg. Ha a jelölt 
nem kapja meg a szükséges többségi támogatást, az 
Európai Tanács minősített többséggel egy hónapon belül új 
jelöltet javasol, akit az Európai Parlament ugyanezen 
eljárás szerint választ meg.



A Tanács a megválasztott elnökkel közös
megegyezésben elfogadja az azon további
személyeket tartalmazó listát, akiket a Bizottság
tagjaivá javasol kinevezni. E személyeket a tagállamok
javaslatai alapján kell kiválasztani, a (3) bekezdés
második albekezdésében, valamint az (5) bekezdés
második albekezdésében megállapított szempontok
szerint.



Az elnöknek, az Unió külügyi és biztonságpolitikai
főképviselőjének és a Bizottság többi tagjának mint
testületnek a jóváhagyásáról az Európai Parlament
szavaz. E jóváhagyás alapján a Bizottságot az Európai
Tanács nevezi ki minősített többséggel.



(8) A Bizottság testületileg az Európai 
Parlamentnek tartozik felelősséggel. Az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 234. cikkében 
foglaltaknak megfelelően az Európai Parlament a 
Bizottsággal szembeni bizalmatlansági 
indítványt fogadhat el. Bizalmatlansági indítvány 
elfogadása esetén a Bizottság tagjainak 
testületileg le kell mondaniuk, az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselőjének pedig le kell 
mondania a bizottsági tagságról.



Projektcsapatok

• Munkahelyteremtés, növekedés, beruházások, 
versenyképesség

• Digitalizált egységes piac

• Energiaunió

• Az euró és a szociális párbeszéd

• Minőségi jogalkotás és intézményközi kapcsolatok

• Költségvetés és emberi erőforrások

• Európa a világban 



Komitológia

• végrehajtási aktusok elfogadása

• cél: az alap jogi aktus egységes alkalmazása

• az adott uniós jogszabály végrehajtási hatáskörrel 
ruházza fel a Bizottságot

• vizsgálóbizottsági/tanácsadó bizottsági 
eljárás/fellebviteli bizottsági eljárás



Szervezet

• Főigazgatóságok

• Szolgálatok



Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője

EUSZ 18. cikk

(1) Az Európai Tanács, minősített többséggel és a 
Bizottság elnökének egyetértésével, kinevezi az 
Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét. 
Megbízatását az Európai Tanács ugyanilyen 
eljárás keretében megszüntetheti.



(2) A főképviselő irányítja az Unió közös kül- és 
biztonságpolitikáját. Javaslataival hozzájárul e 
politika alakításához, és azt a Tanácstól kapott 
felhatalmazásban foglaltak szerint végrehajtja. 
Ugyanez vonatkozik a közös biztonság- és 
védelempolitikára.



(3) A főképviselő a Külügyek Tanácsának elnöke.

(4) A főképviselő a Bizottság egyik alelnöke. A főképviselő 
biztosítja az Unió külső tevékenységeinek összhangját. A 
Bizottságon belül ő felelős a Bizottság külkapcsolatokkal 
összefüggő feladatainak ellátásáért és az Unió külső 
tevékenysége egyéb területeinek összehangolásáért. A 
főképviselő a Bizottságon belüli feladatainak gyakorlása 
során és kizárólag e feladatok körében – annyiban, 
amennyiben ez összhangban áll a (2) és (3) bekezdésben 
meghatározottakkal – a Bizottság működésére irányadó 
eljárások szerint jár el.


