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Az Európai Unió közjogi alapjai 
(INITB220) 



Európai Szén- és Acélközösség 
(ESZAK) 

•  Robert Schuman – francia külügyminiszter és 
Jean Monnet - 1950 május 9. Schuman-terv 

•  Szén-és acélipar központi ellenőrzése (Ruhr-
vidék) – gazdasági integráció 

•  Biztonsági szempontok! 
•  Konrad Adenauer – NSZK első kancellárja 
•  Szupranacionális, föderatív jellemvonások 



ESZAK 

•  Franciaország, Németország, Olaszország és 
Benelux-államok 

•  1951. április 18. Párizs (1952. július 25.) 
•  Másnéven: Montánunió 
•  Szervek: Főhatóság, Tanács, Közgyűlés és 

Bíróság 
•  Főhatóság első elnöke: Jean Monnet 



Az EGK és az Euratom 

•  1955 Messina – ESZAK külügyminiszteri 
találkozó 

•  Kormányközi bizottság (Henri Spaak) 
•  1957. március 25. Róma – Római Szerződések 

(1958. január 1.):  
– Európai Gazdasági Közösség 
– Európai Atomenergia Közösség 



Fúziós szerződés 

•  1965. április 8. (1967. július 1.) 
•  Végrehajtó szervek egyesítése 
•  Európai Közösségek (1993-ig): 
– Európai Szén- és Acélközösség, 
– Európai Gazdasági Közösség, és 
– Európai Atomenergia Közösség 



Európai Szabadkereskedelmi 
Társulás (EFTA) 

•  1960-as Stockholmi Egyezmény 
•  Alapító tagállamok: Egyesült Királyság, 

Ausztria, Dánia, Norvégia, Portugália, Svájc és 
Svédország 

•  Célja: gazdasági tevékenység elősegítése (nem 
egységesítették a vámokat és a kereskedelmi 
politikájukat, a mezőgazdaságra nem 
vonatkozkott a szerződés, de lehetőség volt a 
tagállamok közötti különmegállapodásokra) 



Az északi kibővülés 

•  Csatlakozási kérelem: 
– 1961 – Nagy-Britannia, Dánia, Írország 
– 1962 – Norvégia 

•  Csatlakozás 
– 1973. január 1. – Nagy-Britannia, Dánia és 

Írország 
– Norvégia – népszavazáson megbukott 



Luxemburgi kompromisszum 
(1966) 

•  Többségi döntési eljárás során, amennyiben 
egy ország alapvető (nemzeti) érdeke forog 
kockán, kérheti, hogy a tárgyalásokat tovább 
folytassák, és döntést csak egyhangúlag 
hozzanak. 



A déli kibővülés 

•  1961 – társulási megállapodás Görögországgal 
és Törökországgal, 

•  1974 – csatlakozási kérelem: Görögország – 
csatlakozás: 1981. január 1. 

•  1977 – csatlakozási kérelmek:  Spanyolország 
és Portugália – csatlakozás: 1986 



Egységes Európai Okmány 

•  1986 (1987. július 1.) 
•  Az alapító szerződések első átfogó módosítása 
•  Kibővítette a közösségi jogköröket és azon 

esetek körét, amikor a Tanács egyhangú döntés 
helyett minősített többséggel határozhat 

•  Létrehozta az Európai Tanácsot 
•  Parlament és Bizottság jogköreinek növelése 



Maastrichti Szerződés 

•  1992 Hollandia, Maastricht (1993. november 
1.) 

•  Összevonta a három közösséget (ESZAK, 
Euratom és EGK) és létrehozta az Európai 
Uniót 

•  Hárompilléres szerkezet: 
– Európai Közösségek 
– Közös kül- és biztonságpolitika 
– Bel- és igazságügyi együttműködés 



Európai Gazdasági Térség (EGT) 

•  Szabadkereskedelmi övezet 
•  Portó 1992. (1994. január 1.) 
•  Európai Közösségek + EFTA (Svájc nem) 
•  EU négy szabadságjogát kiterjesztették 
•  Külön megállapodások (pl. fuvarozás) 
•  Közös intézményrendszer 
•  EFTA tagországai nem kaptak beleszólást az 

EK döntési mechanizmusaiba 



Újabb csatlakozások 

•  1995. január 1. Ausztria, Finnország és 
Svédország 

•  Az EU-hoz való csatlakozással egy időben 
kiléptek az EFTA-ból 



Amszterdami Szerződés 

•  1997 (1999. május 1.) 
•  Megerősített együttműködés lehetősége 
•  3. pillér: rendőrségi és igazságügyi 

együttműködés büntetőügyekben 
•  Foglalkoztatáspolitikai koncepció 
•  Parlament döntési jogkörének, kiterjesztése 
•  Együttdöntés és minősített többségi szavazás 
•  Szerződések módosítása, újraszámozása 



Nizzai Szerződés 

•  2001 (2003. február 1.) 
•  INTÉZMÉNYI REFORMOK 
•  Minősített többségű döntés kiterjesztése 
•  Bizottság minden tagállam 1, maximum 27 

(elnök hatáskörének növelése) 
•  Parlament maximális létszáma: 732 fő 



Keleti bővítés 

•  Csatlakozási tárgyalások 1998-ban 12 
országgal 

•  2003. április 16. Athén (2004. május 1.): 
Ciprus, Csehország, Észtország, 
Lengyelország, Lettország, Litvánia, 
Magyarország, Málta, Szlovákia és Szlovénia 

•  2005 (2007. január 1.) Bulgária és Románia 



Alkotmányos Szerződés 

•  2001. december – laekeni csúcs: Európai 
Konvent felállítása 

•  2004. október 29. Róma – Alkotmányos 
Szerződés aláírása 

•  2005 – Franciaország és Hollandia 
népszavazáson elutasította 



Lisszaboni Szerződés 

•  2007 (2009. december 1.) 
•  Megszüntette a pilléres szerkezetet 
•  Jogi személyiséget kapott – Európai Unió 
•  Tanács – főszabály: minősített többségű döntés 
•  Európai Parlament: 750 képviselő + elnök 
•  Új pozíciók: 
– Európai Tanács elnöke 
– Külügyi és biztonságpolitikai főképviselő 



Lisszaboni Szerződés 

•  7 intézmény 
•  Unió és tagállami hatáskörök  
•  Együttdöntési eljárás – rendes jogalkotási 

eljárás 
•  Együttműködési eljárás megszüntetése 
•  Európai Unió Alapjogi Chartájának beemelése 

az elsődleges jogba 
•  Önkéntes kilépési záradék 
•  Polgári kezdeményezés joga 



Tagság 

•  2013. július 1-től Horvátország a 28. tag 
•  Brit népszavazás: 2016. június 23. 
•  Svájc – szabadkereskedelmi megállapodás és 

több mint 120 kétoldalú megállapodás 
•  Tagjelölt országok: Macedónia és Albánia 
•  Tárgyalások: Törökország, Montenegró és 

Szerbia 



Köszönöm a figyelmet! 

Kérdések? 


