Tervezett tematika
•
•
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•
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szeptember 4. Integrációtörténeti
áttekintés
szeptember 11. Az EU jogalanyisága,
alapértékei, integrációs célkitűzések,
tagság
szeptember 18. Az EU hatáskörei
szeptember 25. Az intézmények
általános áttekintése; az Európai
Tanács
október 2. A Tanács
október 9. Az Európai Parlament
október 16. A Bizottság

•

•
•
•
•
•

•
•

október 23. A monetáris politika
intézményrendszere, az EU
költségvetése, a Számvevőszék és az
Európai Beruházási Bank
október 30. Az Európai Unió
Bírósága
november 6. Tanácsadó szervek és
ügynökségek
november 13. Jogalkotási és
döntéshozatali eljárások
november 20. Az uniós polgárság
november 27. Alapjogvédelem az
EU-ban
december 4. Immunitás, felelősség
december 11. A KKBP jogi és
intézményi keretei

társadalmi
egyeztetés

Európai
Tanács

európai polgári
kezdeményezés

GSzB
RB

Európai
Parlament

Európai
Bizottság

EU Tanácsa
(Tanács)

-

rendelet (regulation)
irányelv (directive)
egyedi döntés (decision)

-

vélemény (opinion)
javaslat (recommandation)

Európai Bizottság
Szervezeti felépítés
•

•

•

1951 óta Főhatóságként, Fúziós Szerz
óta Bizottságként létezik: „Integráció
motorja” + Szerződések „őre” –
tagállami kormányhoz hasonló
funkció
Tagjai: Elnök vezeti + „biztosok
kollégiuma” (egy ország - egy biztos
külön portfolióval) + speciális: az EU
külügyi és biztonságpolitikai
főképviselője
Működés szervezése: biztosok
vezetése alatt főigazgatóságok,
igazgatóságok, osztályok, valamint
egyéb szolgálatok is (ld. Jogi
Szolgálat). + legfőbb koordinációs
szerve a Főtitkársága (főtitkára
vezet) + biztosok mellett
kabinetvezető által vezetett kabinetek

Elszámoltathatóság
Bizottság „létrejötte”

•

•
•

•

az EP választások eredményének
figyelembevételével az Európai Tanács
tesz javaslatot az Európai Parlamentnek a
Bizottság elnökének jelölt személyre,
amely jelöltet az Európai Parlament
tagjainak többségével választja meg
Előzetes biztosi meghallgatások
Európai Parlament a Bizottság
elnökének, az Unió külügyi és
biztonságpolitikai főképviselőjének és a
Bizottság mint testület többi tagjának a
jóváhagyásáról
Bizottságot az Európai Tanács nevezi ki
végül minősített többséggel

Elszámoltathatóság
Bizottság elszámoltathatóságának további elemei
• Európai Parlament a Bizottsággal szemben
bizalmatlansági indítványt fogadhat el,
amelynek elfogadása esetén a Bizottság
tagjainak testületileg le kell mondaniuk
• Unió napi tevékenysége esetében pedig
ellenőrző funkciójának keretében kötelesek az
intézmények jelentést benyújtani az Európai
Parlament számára, amelyet az megtárgyal.

Európai Bizottság
Szervezeti felépítés

Európai Bizottság
Feladat- és hatáskörök
• „Integráció motorja”: jogszabályi és döntéshozatali javaslatok
előterjesztője (de: eredeti és származékos jogalkotási jogkörökkel is) +
az uniós költségvetés előkészítéséért + költségvetési végrehajtás
felügyeletéért, adott esetben a végrehajtási ügynökségek révén az uniós
(pénzügyi) programok igazgatásáért.
• Uniós normák közvetlen végrehajtása saját apparátusa vagy a
decentralizált ügynökségek révén
• Szerződések „őre”: fellép a tagállamokkal szemben az uniós jog vélt
megsértésekor - EuB előtti kötelezettségszegés megállapítása iránti per
• EU külkapcsolatai terén: külügyi és biztonságpolitikai
főképviselőjének szerepe + az Unió által megkötendő nemzetközi
szerződések előkészítését megelőző tárgyalások vitelét + a nemzetközi
kereskedelmi kapcsolatokban az Unió képviselete + a nemzetközi
szervezetekkel való kapcsolatok fenntartása

Komitológia
• Tagállami (közvetett) végrehajtás mellett, ha végrehajtásnak egységes
feltételek szerint kell történnie a jogszabály végrehajtási hatásköröket
ruházhat a Bizottságra

• Bizottság e delegált döntéshozói szerepe kapcsán kiépült,
ellenérőzést gyakorló bizottsági rendszer miatt nevezik ezt az
eljárástípust komitológiának
• Bizottság munkáját egy, a tagállamok képviselőiből álló bizottság
segíti illetve ellenőrzi, amelynek elnöke a Bizottság képviselője, aki
azonban nem vehet részt a bizottság szavazásában
• 182/2011/EU rendelet által az ún. alap jogi aktusok tárgyköreinek
megfelelően a bizottság vizsgálóbizottságként vagy tanácsadó
bizottságként jár

Európai Bizottság
Politikai jellemzői
Szupranacionális működés:
• Egyértelműen szupranacionális EU intézmény
• közös intézményi érdek megjelenítése (döntéshozatal is kollektív
döntéshozatalra épül + közös sajtónyilvánosság)
• politikai elszámoltathatósági mechanizmusok EP irányában
• függetlenségi követelmények biztosi posztok elnyerése után
Kormányköziség:
• jelenleg még tagállamonként egy biztos elve érvényesül
• biztosok jelölési rendszere

Európai Bizottság
Intézményi döntéshozatal:
• Székhelye Brüsszel, ám a tagállamokban képviseletekkel,
valamint a világ több részén is delegációkkal rendelkezik.
• éves munkaprogram
• biztosi „portfóliók” alapján felelős adott biztos a Bizottság
munkájának előkészítéséért és határozatainak végrehajtásáért
• benyújtott javaslatokról szóbeli eljárás útján – ülésen – vagy
írásbeli eljárás során dönt

