
Az Európai Unió Tanácsa (a 
Tanács) 



Tanács 

•  Minden tagállamot egy, állama nevében 
kötelezettségvállalásra jogosult miniszter 
képvisel, akik a küldő tagállam érdekeit 
képviselik a szavazás során. 

•  Az aktuális napirendtől függ, hogy mely 
miniszter képviseli a tagállamot (formációk). 

•  Székhelye: Brüsszel, (3 hónap/év Luxemburg) 
•  Évente kb. Százszor ülésezik 



Formációk 

Ø EU-Szerződés alapján: (i)Általános Ügyek 
Tanácsa és (ii) Külügyek Tanácsa 

Ø Európai Tanács minősített többséggel hozott 
döntése alapján: (i) bel- és igazságügy; (ii) 
foglalkoztatás, szociálpolitika, egészségügy, 
fogyasztóvédelem; (iii) gazdaság és pénzügyek; 
(iv) környezetvédelem; (v) közlekedés, távközlés, 
energiaügy; (vi) mezőgazdaság és halászat; (vii) 
oktatás, ifjúság, kultúra és sport; (viii) 
versenyképesség 



Elnökség 

•  A Tanácsnak nincs állandó elnöke. 
•  Az elnökséget a tagállamok sorban, hathavonta 

felváltva látják el (soros elnökség), melyről a 
határozatot minősített többséggel az Európai 
Tanács hozza. 

•  Az elnöki tisztséget betöltő államok hármas 
csoportokban: elnökségi triókban (trojkában) 
együttműködnek egymással. 



Elnökség feladatai 

•  Az elnökséget betöltő állam elnököl az 
üléseken (kivéve Külügyek Tanácsa – az Unió 
külügyi és biztonságpolitikai főképviselője). 

•  Képviseli a Tanácsot a többi intézménnyel 
történő kapcsolattartás során. 

•  Irányítja a Tanács munkájának szervezését. 
•  Meghatározza a döntéshozatal súlypontjait, 

közreműködik a politikai kompromisszumok 
kialakításában. 



Állandó Képviselők Bizottsága 
(COREPER) 

•  Döntés-előkészítő szerv. 
•  Kétszinten ülésezik: 
•  COREPER II.  - állandó képviselők – nagyobb 

politikai jelentőségű ügyek (Általános Ügyek 
és Külügyek Tanácsa) 

•  COREPER I. – állandó képviselők helyettesei 
– szakmai és technikai egyeztetések 

•  Előkészítés: Antici és Mertens csoport 



Különbizottságok 

•  Döntés-előkészítő és véleményező szervek. 
•  Politikai és Biztonsági Bizottság: Külügyek 

Tanácsának üléseit készíti elő, részt vesz a 
válságkezelő műveletek stratégiai 
irányításában és politikai ellenőrzésében. 

•  Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, 
Foglalkoztatási Bizottság, 
Kereskedelempolitikai Bizottság 



Főtitkárság 

•  A Tanács több ezer főből álló adminisztratív 
szervezetét fogja össze. 

•  Biztosítja a szükséges infrastruktúrát az 
Európai Tanácsnak és a Tanács szervezeteinek. 

•  Biztosítja a tanácsi eljárások folyamatosságát. 
•  Őrzi a Tanács archívumait és jogi aktusait. 
•  Jogi szolgálata a Tanács és bizottságai 

rendelkezésére áll vélemény adása céljából. 



A Tanács feladatai 

•  Jogalkotás: Általában az Európai Parlamenttel 
közösen, azonban egyes területeken önállóan. 
Egyes, jogi aktusok elfogadására irányuló 
hatáskörét részben átruházza a Bizottságra. 

•  Nemzetközi szerződések megkötése, 
jóváhagyása 

•  Költségvetés elfogadása (EP) 
•  Végrehajtás 



A Tanács feladatai 

•  Politikai koordináció 
•  Kinevezések (pl. Számvevőszék tagjai) 
•  Nem jogi aktusok elfogadása (következtetések, 

állásfoglalások – támogató, összehangoló vagy 
kiegészítő hatáskör) 

•  Illetmények, juttatások és nyugdíjak 
meghatározása (Európai Tanács elnöke, 
Bizottság elnöke, EB elnöke és bírák, stb.) 



Szavazás 

Szerződések alapján: 
•  Egyszerű többséggel – eljárási kérdések 
•  Minősített többség – főszabály 
•  Egyhangúlag – pl közös kül- és 

biztonságpolitika területén 



Szavazás 2014. november 1-től 

•  Minden tagállamnak 1 szavazata van 
•  Ha a Bizottság vagy a külügyi és 

biztonságpolitikai főképviselő javaslatára jár 
el: a Tanács tagjainak legalább 55%-a, de 
legalább 15 tagállam, feltéve, hogy a támogató 
tagállamok az Unió népességének legalább 
65%-át képviselik. Ha a blokkoló kisebbség 
kevesebb 4 tagnál, akkor a minősített többség 
megvan, függetlenül az utolsó feltétel 
teljesülésétől. 



Szavazás 2014. november 1-től 

•  Más javaslat esetén a minősített többséghez a 
tagok legalább 72%-ának támogató szavazata 
szükséges, mely tagoknak az Unió 
népességének min. 65% kell képviselni. 

•  Ha a szavazásban nem az összes tag vesz részt, 
akkor a résztvevő tagállamok alapján 
számítandók az arányok, azonban a blokkoló 
kisebbségnek a szavazásban résztvevő 
tagállamok 35%-át kell képviselniük és plusz 
még egy tagot. 



Köszönöm a figyelmet! 

Kérdések? 


