
Az Európai Unió Intézményei, 
az Európai Tanács 



Az EU intézményei 

•  Egységes intézményi keret, ahol 
•  az intézmények a Szerződésekben rájuk 

ruházott hatáskörükön belül, 
•  jóhiszeműen és kölcsönösen együttműködve, 
•  az uniós célok érdekében járnak el. 
•  Részletes rendelkezéseket az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés állapítja meg. 



EU Szerződés 13. cikk 

•  Európai Parlament 
•  Európai Tanács 
•  Tanács 
•  Európai Bizottság 
•  Európai Unió Bírósága 
•  Európai Központi Bank 
•  Számvevőszék 



6. számú Lisszaboni Jegyzőkönyv 
– intézmények, szervek székhelye 
•  Brüsszel: Tanács, Bizottság, Gazdasági és 

Szociális Bizottság, Régiók Bizottsága, 
Európai Parlament bizottságai 

•  Luxemburg: Európai Unió Bírósága, 
Számvevőszék, Európai Parlament 
Főtitkársága, Európai Beruházási Bank 

•  Strasbourg: Európai Parlament 
•  Frankfurt: Európai Központi Bank 
•  Hága: Európai Rendőrségi Hivatal - Europol 



Uniós ügynökségek 

•  Decentralizált szervek, melyeket másodlagos 
uniós jogi aktusok alapítottak. 

•  Céljuk valamilyen behatárolt, az uniós 
tevékenységi körbe tartozó, szorosabb 
értelemben vett szakmai feladat teljesítése 
vagy ilyen tevékenység folytatása. 

•  Tevékenységük szerteágazó. 
•  Általában egymáshoz hasonló szervezeti 

struktúrával rendelkeznek. 



Uniós ügynökségek 

•  Általában önálló jogi személyiséggel 
rendelkeznek. 

•  Valamely uniós intézményhez szorosan 
kötődnek. 

•  Az uniós végrehajtó hatalom 
pluralizálódásának bizonyítékai. 



Uniós ügynökségek 

•  Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai 
Megfigyelőközpontja 

•  Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 
•  Európai Menekültügyi Támogató Hivatal 
•  Európai Globális Navigációs Műholdrendszer 

(GNSS) Ügynökség 
•  Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való 

Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős 
Európai Ügynökség 



Uniós ügynökségek 

•  Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek 
és formatervezési minták) 

•  Európai Alapítvány az Élet- és 
Munkakörülmények Javításáért 

•  Európai Betegségmegelőzési és 
Járványvédelmi Központ 

•  Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság 
•  Európai Globális Navigációs Műholdrendszer 

(GNSS) Ellenőrző Hatósága 



Uniós ügynökségek 

•  Európai Gyógyszerügynökség 
•  Európai Hálózat- és Információbiztonsági 

Ügynökség 
•  Európai Innovációs és Technológiai Intézet 
•  Európai Képzési Alapítvány 
•  Európai Környezetvédelmi Ügynökség 
•  Európai Munkahelyi Biztonsági és 

Egészségvédelmi Ügynökség 



Uniós ügynökségek 

•  Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 
•  Európai Szakképzés-fejlesztési Központ 
•  Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 
•  Európai Vasúti Ügynökség 
•  Európai Vegyianyag-ügynökség 
•  Európai Ügynökség a szabadság, biztonság és 

jog térség nagyméretű IT-rendszereinek 
üzemeltetési igazgatására 



Uniós ügynökségek 

•  Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 
•  Közösségi Növényfajta-hivatal 
•  Európai Unió Biztonságpolitikai 

Kutatóintézete 
•  Európai Unió Műholdközpontja 
•  Európai Védelmi Ügynökség 
•  Eurojust 
•  Európai Rendőrakadémia 



Uniós ügynökségek 

•  Európai Rendőrségi Hivatal 
•  Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 
•  Energiaszabályozók Együttműködési 

Ügynöksége 
•  Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 



Végrehajtó ügynökségek 

•  A Bizottság hozza létre, 
•  Valamilyen uniós program végrehajtására, 
•  Határozott időre jönnek létre, 
•  Nem rendelkeznek önálló jogi személyiséggel, 
•  Szorosan kötődnek a Bizottsághoz 
•  Pl.: Versenyképességi és Innovációs 

Végrehajtó Ügynökség, Transzeurópai 
Közlekedési Hálózat Végrehajtó Hivatala 



Európai Csalásellenes Hivatal 
(OLAF) 

•  1999. június 1. óta 
•  A Bizottságra ruházott hatásköröket 

gyakorolja, 
•  Szervezetileg a Bizottság keretein belül 

működik, 
•  Élén egy igazgató áll, 
•  A hivatal tevékenységét felügyelőbizottság 

felügyeli. 



Európai Csalásellenes Hivatal 
(OLAF) 

•  Teljes függetlenséget élvez a vizsgálati 
hatásköreinek gyakorlása során – sem a 
Bizottságtól, sem a kormányoktól, sem pedig 
az intézményektől nem fogadhat el és nem 
kérhet utasításokat. 

•  Vizsgálat befejezésekor jelentést állít össze és 
következtetéseket fogalmaz meg, melyet 
megküld az érintett uniós intézményeknek 
vagy szerveknek, illetve külső vizsgálatnál az 
érintett tagállam illetékes hatóságának. 



Az EU hivatalos nyelve 

•  A Tanács 1958-ban alkotott, többször 
módosított 1. számú rendelete, 

•  Hivatalos nyelvek száma: 24, 
•  Az Európai Unió Hivatalos Lapjában az 

intézmények által alkotott jogszabályokat az 
összes hivatalos nyelven közzé kell tenni, 

•  A szövegváltozatok egyformán kötelezőek! 



Az EU jelképei 

•  Zászló: kék alapon kör 
alakban 12 ötágú 
aranycsillag 

•  Európai himnusz: 
Beethoven IX. 
Szimfóniájának 
Örömódája 

•  Európa napja: május 9. 
•  Jelmondata: “Egyesülve 

a sokféleségben” 



Az Európai Tanács 

•  EU Szerződés 15. cikk 
•  Az Európai Tanács adja az Uniónak a 

fejlődéshez szükséges ösztönzést, és 
meghatározza annak általános politikai irányait 
és prioritásait. 

•  Az Európai Tanács nem lát el jogalkotási 
feladatokat. 

•  Az EU legmagasabb szintű politikai 
döntéshozó testülete. 



Európai Tanács összetétele 

•  A tagállamok állam-, illetve kormányfőiből, 
valamint saját elnökéből és a Bizottság 
elnökéből áll. 

•  Munkájában részt vesz az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselője. 

•  Ha a napirend úgy kívánja, tagjai úgy 
határozhatnak, hogy munkájukat tagonként egy 
miniszter, illetve a Bizottság elnökének 
esetében egy biztos segítse. 



Az Európai Tanács 

•  Félévente kétszer ülésezik. 
•  Az üléseket az Európai Tanács elnöke hívja 

össze. 
•  Ha a helyzet úgy kívánja, akkor rendkívüli 

ülést tart. 
•  Az EP elnökét fel lehet hívni arra, hogy 

szólaljon fel az Európai Tanácsban. 
•  Munkáját a Tanács Főtitkársága segíti. 



Döntéshozatal 

•  Ha a Szerződések eltérően nem rendelkeznek, 
akkor konszenzussal dönt. 

•  Szavazás esetén az Európai Tanács bármely 
tagja legfeljebb még egy másik tag 
képviseletében is eljárhat. 

•  Európai Tanács elnöke és a Bizottság elnöke 
nem szavaz. 

•  Tartózkodás nem akadálya az egyhangúságot 
igénylő jogi aktusok elfogadásának. 



Döntéshozatal 

•  Eljárási kérdésekben és az eljárási 
szabályzatának elfogadásakor egyszerű 
többséggel határoz. 

•  Minősített többséggel fogadja el az Általános 
Ügyek Tanácsának és a Külügyek Tanácsának 
kivételével a Tanács formációinak listáját, és a 
Külügyek Tanácsának kivételével a Tanács 
formációinak elnökségéről szóló határozatot. 



Az Európai Tanács elnöke 

•  Az Európai Tanács minősített többséggel 2,5 
évre választja. 

•  Megbízatása egy alkalommal megújítható. 
•  Akadályoztatás vagy súlyos hivatali mulasztás 

esetén az Európai Tanács a megbízatását 
minősített többséggel megszüntetheti. 

•  Semmilyen nemzeti tisztséget nem tölthet be. 



Az Európai Tanács elnökének 
feladatai 

•  Elnököl az Európai Tanács ülésein, lendületet ad 
munkájának, 

•  A Bizottság elnökével együttműködve és az Általános 
Ügyek Tanácsában folytatott munka alapján 
gondoskodik az Európai Tanács munkájának 
előkészítéséről és folyamatosságáról, 

•  Erőfeszítéseket tesz az Európai Tanácson belüli 
kohézió és konszenzus megerősítésére, 

•  Az Európai Tanács minden ülését követően jelentést 
nyújt be az Európai Parlamentnek. 



Az Európai Tanács feladatai 

•  Elhatározza szerződésmódosító kormányközi 
konferenciák, konventek összehívását, 

•  Megállapodik fontos intézményi változásokról, 
•  Új politikákat kezdeményez, 
•  Értékeli az Európai Unió gazdasági helyzetét, 
•  Politikai döntést hoz az új tagok felvételéről, 
•  Az Európai Tanácsot kell értesítenie a tagállamoknak, 

ha kilépési szándékuk van, mely esetben 
iránymutatásokat ad a kilépésre vonatkozó 
tárgyalásokra. 



Az Európai Tanács feladatai 

•  A Tanács és a Bizottság által készített együttes 
éves jelentés alapján évente megvizsgálja a 
foglalkoztatottság helyzetét az Unióban és 
következtetéseket fogad el. 

•  Meghatározza a szabadságon, a biztonságon és 
a jog érvényesülésén alapuló térségen belüli 
jogalkotási és operatív programok tervezésére 
vonatkozó statégiai iránymutatásokat. 



Az Európai Tanács feladatai 

•  A Tanács a Bizottság ajánlása alapján 
tervezetet készít a tagállamok és az Unió 
gazdaságpolitikájára vonatkozó átfogó 
iránymutatásokról, és erről jelentést tesz az 
Európai Tanácsnak. Az Európai Tanács a 
Tanács jelentése alapján a tagállamok és az 
Unió gazdaságpolitikájára vonatkozó átfogó 
iránymutatásokról kialakítja következtetését. 



Az Európai Tanács feladatai 

•  A konvergenciakritériumoktól való eltérések 
tekintetében vita lefolytatása, 

•  Rendszeres értékelése az Uniót fenyegető 
veszélyeknek, 

•  Rendes jogalkotási eljárások felfüggesztéséről 
történő döntés, 

•  Felszólalás az Európai Parlamentben, 



Az Európai Tanács feladatai 

•  Az Európai Parlament és a Bizottság 
létszámának, valamint a Bizottság rotációs 
rendjének megállapítása, 

•  Minősített többséggel javaslatot tesz az 
Bizottság elnökének személyére vonatkozóan, 

•  Minősített többséggel kinevezi a Bizottságot, 
valamint a külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselőt, 



Az Európai Tanács feladatai 

•  Megállapítja, ha egy tagállam súlyosan és 
tartósan megsérti az Unió alapértékeit, 

•  Megállapítja az Unió stratégiai érdekeit, 
•  Meghatározza a közös kül- és 

biztonságpolitika célkitűzéseit és az arra 
vonatkozó általános iránymutatásokat, 

•  Meghozza a szükséges határozatokat. 



Köszönöm a figyelmet! 

Kérdések? 


