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I. Jogalkotási eljárások



• jogalkotási aktus/nem jogalkotási aktus

• kezdeményezési jog: Bizottság

• De!: tagállamok, EKB, Európai Unió Bírósága, 
stb.

• nemzeti parlamentek szerepe



EUSZ 12. cikk

A nemzeti parlamentek tevékenyen hozzájárulnak az Unió 
jó működéséhez azáltal, hogy:

a) a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött 
szerepéről szóló jegyzőkönyvvel összhangban az Unió 
intézményeitől tájékoztatást kapnak, és kézhez kapják 
az uniós jogalkotási aktusok tervezeteit;

b) a szubszidiaritás és az arányosság elvének 
alkalmazásáról szóló jegyzőkönyvben meghatározott 
eljárással összhangban figyelemmel kísérik a 
szubszidiaritás elvének tiszteletben tartását;



• előzetes szubszidiaritásvizsgálat

• sárga/narancssárga lapos eljárás

• 2. sz. Jegyzőkönyv!!: 2., 4-8. cikk 



Jogalkotási eljárások

• rendes

• különleges

jogalkotási eljárás

!!! EUMSZ 289. cikk

!!! EUMSZ 294. cikk (1)-(15) bekezdések



Különleges jogalkotási eljárás

• 4 csoport

1. konzultáció

2. hozzájárulás I.

3. hozzájárulás II.

4. költségvetési eljárás



Klauzulák

1. Passerelle-klauzulák

2. vészfékklauzulák (pl. EUMSZ 82. cikk)

3. gyorsító klauzulák



Különleges jogalkotási eljárások

Eljárás konzultációval

• Tanács!

• Példák: EUMSZ 21. cikk (3) bek., 22. cikk (1) bek., EUMSZ
262. cikk, stb.



Eljárás hozzájárulással

• 2 típus:

1. a Tanács a döntéshozó (Parlamenttől hozzájárulás)

2. a Parlament a szabályalkotó, de szükséges a Tanács 
jóváhagyása

• Hozzájárulás I.: a Tanács végső döntése előtt a 
Parlament egyetértése (pl. EUMSZ 312. cikk (2) bek., 
329. cikk (1) bek.)

• Hozzájárulás II: Parlament végső döntési jogkör, de a 
Tanács egyetértése szükséges (pl. EUMSZ 228. cikk (4) 
bek.)



II. Egyéb eljárások



• jogi aktus elfogadására irányul, de NEM 
jogalkotási eljárás

• nem jogalkotási aktus, de jogi aktus!

felhatalmazáson alapuló;

végrehajtási aktusok elfogadására irányuló;

döntéshozatal az EP részvételével;

döntéshozatal az EP nélkül;

sajátos döntéshozatali eljárások.



• Döntéshozatal a Bizottság előtt

EUMSZ 290. cikk



• Kétféle felhatalmazási korlát:

anyagi jogi: egyértelmű, pontos, részletes

időbeli: időbelileg is egyértelmű és kiszámítható 



• felhatalmazáson alapuló jogi aktus: a jogalkotó
munkájának kiegészítése, módosítása

• végrehajtáson alapuló jogi aktus indoka: az uniós
jogi aktus végrehajtásának egységes feltételek
szerint kell történnie

Komitológiai eljárás



Komitológia

• vizsgálóbizottsági

• tanácsadó bizottsági

• fellebbviteli bizottsági

eljárás.

• a Bizottságot egy, a tagállamok képviselőiből álló 
bizottság segíti



Döntéshozatal az EP részvételével
1. Eljárás konzultációval

• Tanácsnak meghatározó szerepe van

• EP csak véleményező

2. Hozzájárulási eljárás

• a  Tanács végső döntése előtt az EP egyetértésére van 
szükség



Döntéshozatal az EP nélkül

Pl. EUMSZ 43. cikk



Sajátos döntéshozatali rend

• közös kül- és bizt. pol.

Pl. EUSZ 31. cikk



• Megerősített együttműködés

uniós misszió

együttműködés az Európai Védelmi Ügynökség keretében

állandó strukturált együttműködés

(EUSZ 44-46. cikk)


