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I. Az Európai Unió Tanácsa

• a tagállamok 1-1 miniszteri szintű 
képviselőjéből

• különböző formációk

• székhelye: Brüsszel

• tízféle összetétel



I. Az Európai Unió Tanácsa

1. Általános ügyek

2. Bel- és igazságügy

3. Foglalkoztatás, szociálpolitika, egészségügy, 
fogyasztóvédelem 

4. Gazdasági és pénzügyek

5. Környezetvédelem

6. Közlekedés, távközlés, energiaügy

7. Külpolitika

8. Mezőgazdaság és halászat

9. Oktatás, ifjúság, kultúra és sport

10. Versenyképesség



I. Az Európai Unió Tanácsa

Általános Ügyek Tanácsa

• a Tanács formációiban folyó munka 
összhangjáról

• Európai Tanács üléseinek előkészítése

• egynél több uniós politika, vagy olyan ált. 
kérdések, mint pl az EU bővítése, az Unió 
több éves  költségvetési előirányzatai



I. Az Európai Unió Tanácsa

Külügyek Tanácsa

• az EU külső tevékenysége

• EU külső akciói, közös kül- és 
biztonságpolitikai kérdések

• európai biztonsági és védelmi politika 
kérdései

• külkereskedelem, növekedés



I. Az Európai Unió Tanácsa

Gazdasági és Pénzügyi Tanács (ECOFIN)

• euró és gazdaságpolitikai kérdések

• stabilitás, konvergenciaprogram

• gazdasági és monetáris unió

• Unió adópolitikája



I. Az Európai Unió Tanácsa

Igazságügyi és Belügyi Tanács

• bel- és igazságügyi együttműködés

• Schengeni rendszer

• rendőrségi, vámügyi együttműködés



I. Az Európai Unió Tanácsa

Foglalkoztatás, szociálpolitika, egészségügyi, 
fogyasztóvédelemi ügyeket tárgyaló Tanács

• európai szabályok megalkotása

• munkafeltételek, dolgozók egészsége, 
biztonsága, szociális biztonság

• fogyasztók jogainak védelme



I. Az Európai Unió Tanácsa

Versenyképességi Tanács

• 4 fő működési terület:

belső piac

ipari szabályozás

kutatás és innováció

űrpolitika



I. Az Európai Unió Tanácsa

Közlekedés, hírközlés és energia kérdéseit 
tárgyaló Tanács

Mezőgazdasági és Halászati Tanács

•egyik legrégebbi tanácsi formáció

•fontos támogatási kérdések



I. Az Európai Unió Tanácsa

Környezetvédelmi Tanács

• környezetvédelem minimumszabályainak 
kidolgozása

• éghajlatváltozással kapcsolatos kérdések



I. Az Európai Unió Tanácsa

Oktatás, ifjúság és kultúra kérdéseivel 
foglalkozó Tanács

• hallgatói mobilitás, diplomák, szakképesítések 
kölcsönös elismerése



I. Az Európai Unió Tanácsa

• a külügyminiszteri összetételben ülésező 
Tanácsnak állandó elnöke van

• a Tanács további ülésein az EU soros 
elnökségét betöltő ország érintett minisztere
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II. A Tanács feladatai 

EUSZ 16. cikk

(1) A Tanács, az Európai Parlamenttel közösen, 
ellátja a jogalkotási és költségvetési 
feladatokat. A Szerződésekben 
meghatározott feltételek szerint 
politikameghatározási és koordinatív 
feladatokat lát el.



II. A Tanács feladatai 

(2) A Tanács a tagállamok egy-egy olyan, 
miniszteri szintű képviselőjéből áll, aki az 
általa képviselt tagállam kormánya nevében 
kötelezettséget vállalhat és szavazhat.



II. A Tanács feladatai 

• jogalkotási jogkör

• a Tanács és az EP közösen alkotja az Unió 
költségvetését elfogadó költségvetési 
hatóságot

• nem jogi aktusokat is elfogadhat: 
következtetések, állásfoglalások, 
nyilatkozatok-politikai álláspontját fejezi ki



II. A Tanács feladatai 

• koordinálja a szakpolitikákat

• biztosítja a tagállamok általános 
gazdaságpolitikájának összehangolását

• az Unió nevében nemzetközi 
megállapodásokat köt



II. A Tanács feladatai 

EUMSZ 243. cikk

A Tanács meghatározza az Európai Tanács elnökének, 
a Bizottság elnökének, az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselőjének, a Bizottság 
tagjainak, az Európai Unió Bírósága elnökeinek, 
bíráinak és hivatalvezetőinek, valamint a Tanács 
főtitkárának illetményét, juttatásait és nyugdíját. 
Meghatároz továbbá minden egyéb, javadalmazás 
helyett fizetett juttatást.



II. A Tanács feladatai 

• félévente változó elnökségi rend

• az elnökség felel a Tanács jogalkotási 
munkájának előmozdításáért

• az elnökség képviseli a Tanácsot az uniós 
intézményekkel való kapcsolattartás során

• elnökségi triók



II. A Tanács feladatai 

(9) A Tanács különböző formációinak 
elnökségét, a Külügyek Tanácsának 
kivételével, a Tanácsban részt vevő tagállami 
képviselők látják el az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 236. cikkének 
meghatározott feltételeknek megfelelően, 
egy egyenjogúságon alapuló rotációs 
rendszer szerint.



II. A Tanács feladatai 

Szavazati rend

EUSZ 16. cikk

(3) Ha a Szerződések eltérően nem rendelkeznek, a 
Tanács minősített többséggel határoz.

(4) 2014. november 1-jétől a minősített többséghez a 
Tanács tagjai legalább 55%-ának – legalább tizenöt 
tag által leadott, egyben az Unió népességének 
legalább 65%-át kitevő tagállamokat képviselő –
szavazata szükséges.



II. A Tanács feladatai 

A blokkoló kisebbségnek a Tanács legalább 
négy tagjából kell állnia, ennek hiányában a 
minősített többséget elértnek kell tekinteni.

A minősített többségi szavazásra alkalmazandó 
egyéb szabályokat az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 238. cikkének (2) 
bekezdése állapítja meg.



II. A Tanács feladatai 

• a Tanács egyszerű többséggel, minősített 
többséggel vagy egyhangúan hoz döntéseket

• tipikus a minősített többségi szavazás

• kettős többségre épülő szavazás rendszere



II. A Tanács feladatai 

(6) A Tanács különböző formációkban ülésezik, a 
formációk listájának elfogadására az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 236. cikkének 
megfelelően kerül sor.

Az Általános Ügyek Tanácsa gondoskodik a Tanács 
különböző formációiban folyó munka összhangjáról. 
Az Általános Ügyek Tanácsa, az Európai Tanács 
elnökével és a Bizottsággal kapcsolatot tartva, 
gondoskodik az Európai Tanács üléseinek 
előkészítéséről és nyomon követéséről.



II. A Tanács feladatai 

A Külügyek Tanácsa az Európai Tanács által 
meghatározott stratégiai iránymutatások 
alapján kidolgozza az Unió külső 
tevékenységét, és gondoskodik az Unió 
tevékenységeinek összhangjáról.



II. A Tanács feladatai 

(8) A Tanács ülései, amikor azokon jogalkotási aktus 
tervezetéről tanácskoznak vagy szavaznak, 
nyilvánosak. Ennek érdekében a Tanács ülései két 
részre tagolódnak: egy uniós jogalkotási aktusokra 
vonatkozó döntéshozatallal foglalkozó és egy nem 
jogalkotási tevékenységgel foglalkozó részre.
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III. A Coreper

EUSZ 16. cikk

(7) A tagállamok kormányai állandó 
képviselőinek bizottsága felel a Tanács 
munkájának előkészítéséért.

http://www.consilium.europa.eu/hu/council-
eu/preparatory-bodies/coreper-i/
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III. A Coreper

• Állandó Képviseletek

• Állandó Képviselők Bizottsága (Coreper)

• a folyamatos munka és a napi ügymenet 
biztosítása mellett a tagállamok 
álláspontjának egyeztetése a Tanács ülései 
előtt

• Coreper I. és II.



III. A Coreper

Coreper I.

• az állandó képviselők helyettesei

• a jog és politika technikai jellegű részletkérdéseivel 
és bizonyos ágazati kérdésekkel



III. A Coreper

Coreper II.

• az állandó képviselők

• a fontosabb politikai kérdések megvitatása

• elsősorban a külügyminiszteri, gazdasági és 
pénzügyi Tanácsok üléseit készítik elő



III. A Coreper

Antici csoport

• 1975

• a Coreper II. üléseket készítik elő

Mertens csoport

• a Coreper I. valamint a szektorális tanácsok számára 
előkészítő feladatok



III. A Coreper

A Tanácsot feladatai ellátásában segítő előkészítő 
szervek csoportjai:

1. a Szerződések, kormányközi határozatok vagy 
tanácsi jogi aktusok által létrehozott bizottságok

2. a Coreper által létrehozott szakbizottságok és 
munkacsoportok


