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Alapismeretek az EurAlapismeretek az Euróópai Unipai Unióórróóll
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 Az EurAz Euróópai Unipai Unióó vagy EU rvagy EU réészben szben 
kormkormáányknyköözi zi éés nemzetek fs nemzetek fööllöötti tti 
integrintegráácicióó, amely jelenleg 27 eur, amely jelenleg 27 euróópai pai 
orszorszáágbgbóól l ááll.ll.

 Az EurAz Euróópai Unipai Unióó ezen a nezen a nééven 1992ven 1992--ben ben 
jjöött ltt léétre az Eurtre az Euróópai Unipai Unióós Szerzs Szerzőőddééssel ssel 
(ismertebb nev(ismertebb nevéén a maastrichti n a maastrichti 
szerzszerzőőddééssel); ez a szerzssel); ez a szerzőőddéés 1993. s 1993. 
november 1november 1--jjéén ln léépett hatpett hatáályba. lyba. 

 Az EU szAz EU száámos jellegzetessmos jellegzetesséége lge léétezett tezett 
azonban mazonban máár 1992 elr 1992 előőtt is; eltt is; előődjeinek djeinek 
ttöörtrtéénete az 1950nete az 1950--es es éévekre nyvekre nyúúlik vissza. lik vissza. 
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 Az EurAz Euróópai Unipai Unióó jogi alapja tagjogi alapja tagáállamainak szllamainak száámos mos 
egymegymáást kst köövetvetőő szerzszerzőőddéésséébbőől jl jöött ltt léétre. Az tre. Az éévek vek 
sorsoráán ezeket jelentn ezeket jelentőősen bsen bőővvíítetttettéék: minden k: minden úújabb jabb 
szerzszerzőőddéés kiegs kiegéészszíítette a megeltette a megelőőzzőőket. ket. 

 Az elsAz elsőő ilyen szerzilyen szerzőőddéés az 1951s az 1951--es (1952es (1952--ben ben 
hathatáályba llyba léépett) ppett) páárizsi szerzrizsi szerzőőddéés volt, ami s volt, ami 
lléétrehozta az Eurtrehozta az Euróópai Szpai Széénn-- éés Acs Acéélklköözzöössssééget get 
eredetileg hat eureredetileg hat euróópai orszpai orszáág kg köözzöött. Ez a tt. Ez a 
szerzszerzőőddéés azs azóóta hatta hatáálylyáát vesztette, funkcit vesztette, funkcióóit a rit a ráá
kköövetkezvetkezőő szerzszerzőőddéések vettsek vettéék k áát. t. 

 Az 1957Az 1957--es res róómai szerzmai szerzőőddéés azonban jelenleg is s azonban jelenleg is 
hathatáályos, blyos, báár szr száámos bmos bőővvííttéésen ment keresztsen ment keresztüül, l, 
melyek kmelyek köözzüül legjelentl legjelentőősebb az 1992sebb az 1992--es es 
maastrichti szerzmaastrichti szerzőőddéés, amely elss, amely elsőőkkéént alkotta nt alkotta 
meg ezen a nmeg ezen a nééven az Eurven az Euróópai Unipai Unióót. t. 
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 A rA róómai szerzmai szerzőőddéés ks köövetkezvetkezőő
kiegkiegéészszííttéésséérrőől a tl a tííz z úúj tagj tagáállam llam 
csatlakozcsatlakozáási szerzsi szerzőőddéése rse réészekszekéént nt 
egyeztek meg, amely 2004. megyeztek meg, amely 2004. máájus 1jus 1--
jjéén ln léépett hatpett hatáályba.lyba.

 NNéégy fgy főő intintéézmzméénye van: az Eurnye van: az Euróópai pai 
UniUnióó TanTanáácsa, az Eurcsa, az Euróópai Parlament, pai Parlament, 
az Euraz Euróópai Bpai Bíírróóssáág g éés az Eurs az Euróópai pai 
BizottsBizottsáág. Mindegyiknek kg. Mindegyiknek küüllöön n 
elnelnööke, kke, küüllöön szerepe n szerepe éés ks küüllöön n 
felelfelelőősssséége van.ge van.
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 Az EU tevAz EU tevéékenyskenyséége a politika minden terge a politika minden terüületet letet 
felfelööleli, az egleli, az egéészsszsééggüügytgytőől a gazdasl a gazdasáágpolitikgpolitikáán n áát t 
a ka küüllüügyekig gyekig éés a vs a véédelmi kdelmi kéérdrdéésekig; sekig; 
hatalmhatalmáának jellege azonban a knak jellege azonban a küüllöönbnböözzőő
terterüületeken mleteken máás s éés ms máás. s. 

 AttAttóól fl füüggggőően, hogy a tagen, hogy a tagáállamai mennyi llamai mennyi 
hatalmat ruhhatalmat ruhááztak rztak ráá, hasonl, hasonlíít az EU egyfajta t az EU egyfajta 
ffööderderáácicióóra (pra (pééldldáául a pul a péénznzüügyek, az gyek, az 
agragráárpolitika, a kereskedelem rpolitika, a kereskedelem éés a s a 
kköörnyezetvrnyezetvéédelem terdelem teréén), konfn), konfööderderáácicióóra ra 
(p(pééldldáául a ul a szociszociááll-- éés gazdass gazdasáágpolitika, a gpolitika, a 
fogyasztfogyasztóóvvéédelem delem éés a bels a belüügyek tergyek teréén), vagy n), vagy 
ééppen nemzetkppen nemzetköözi szervezetre (pzi szervezetre (pééldldáául a ul a 
kküüllüügyek tergyek teréén). n). 
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 Az EurAz Euróópai Unipai Unióó ttúúlnyomlnyomóó rréésze Eursze Euróópa nyugati pa nyugati 
éés ks köözzéépspsőő rréészszéén tern terüül el, az Unil el, az Unióó azonban azonban 
magmagáába foglal szba foglal száámos Eurmos Euróóppáán kn kíívvüüli terli terüületet is letet is 
(ezek neve legk(ezek neve legküülslsőő rréégigióók), tk), tööbb tagbb tagáállamllamáának nak 
egykori gyarmatosegykori gyarmatosííttáásai folytsai folytáán.n.

 Az EurAz Euróópai Unipai Unióónak jelenleg 20 orsznak jelenleg 20 orszáággal van ggal van 
kköözzöös szs száárazfrazfööldi hatldi hatáára: (nyugatrra: (nyugatróól keletre) l keletre) 
Suriname, BrazSuriname, Brazíília, Holland Antilllia, Holland Antilláák, Marokkk, Marokkóó, , 
Andorra, NorvAndorra, Norvéégia, Monaco, Svgia, Monaco, Sváájc, Liechtenstein, jc, Liechtenstein, 
VatikVatikáán, San Marino, Horvn, San Marino, Horváátorsztorszáág, Oroszorszg, Oroszorszáág g 
(a (a KalinyingrKalinyingráádidi terterüületen is), Szerbia, Albleten is), Szerbia, Albáánia, nia, 
MacedMacedóónia, Ukrajna, nia, Ukrajna, MoldovaMoldova, , FehFehééroroszorszroroszorszáágg, , 
TTöörröökorszkorszáág. Hatg. Hatáárosnak tekinthetrosnak tekinthetőő mméég g ÉÉszakszak--
Ciprus, amely csak de Ciprus, amely csak de jurejure rréésze az sze az EUEU--naknak ((azaz
úújraegyesjraegyesííttéési tsi táárgyalrgyaláások folyamatban vannak).sok folyamatban vannak).
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 Mindezen felMindezen felüül az l az EUEU--naknak tovtováábbi 5 bbi 5 
áállammal van kllammal van köözzöös tengeri hats tengeri hatáára: ra: 

 SaintSaint Lucia Lucia 
 AntiguaAntigua éés s BarbudaBarbuda
 DominikaDominika
 Mauritius Mauritius 
 MarokkMarokkóó..
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 NNéémikmikéépp bonyolpp bonyolíítja az Eurtja az Euróópai Unipai Unióó
jellegjellegéét, hogy tagt, hogy tagáállamainak legtllamainak legtööbb bb 
polgpolgáára automatikusan eurra automatikusan euróópai pai 
áállampolgllampolgáár is. r is. 

 Ezt azt jelenti, hogy a brit (a Ezt azt jelenti, hogy a brit (a ManMan--
szigetekszigetek, , GuernseyGuernsey éés Jersey lakosaits Jersey lakosaitóól l 
eltekintve), francia, holland eltekintve), francia, holland éés ds dáán (a n (a 
FerFerööerer szigetiek kivszigetiek kivéételteléével) vel) áállampolgllampolgáárok rok 
egyaregyaráánt eurnt euróópai polgpai polgáárok, mrok, méég ha olyan g ha olyan 
áállamok terllamok terüületein is szletein is szüülettek, amelyek lettek, amelyek 
kkíívvüül esnek az Eurl esnek az Euróópai Unipai Unióó kküüllöönfnfééle le 
szerzszerzőőddéésekben megsekben megáállapllapíított hattott hatáárain. rain. 
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 Az EurAz Euróópai Unipai Unióó legtlegtáávolibb pontjai:volibb pontjai:

Az egAz egéész sz EUEU--terterüületetletet figyelembe vfigyelembe vééve:ve:

o o leglegéészakibbszakibb pont pont –– NuorgamNuorgam, Finnorsz, Finnorszáágg
o o legdlegdéélibblibb pont pont –– SaintSaint--JosephJoseph, , RRééunionunion, , 

FranciaorszFranciaorszáágg
o legnyugatibb pont o legnyugatibb pont –– La La PointePointe--NoireNoire, , GuadeloupeGuadeloupe,     ,     

FranciaorszFranciaorszáágg
o legkeletibb pont o legkeletibb pont –– SainteSainte--RoseRose, , RRééunionunion, , 

FranciaorszFranciaorszáág g 

Csak az eurCsak az euróópai kontinentpai kontinentáális terlis terüületet figyelembe vletet figyelembe vééve:ve:

 o o leglegéészakibbszakibb pont pont –– NuorgamNuorgam, Finnorsz, Finnorszáágg
 o o legdlegdéélibblibb pont pont –– PuntaPunta de Tarifa, Spanyolorszde Tarifa, Spanyolorszáágg
 o legnyugatibb pont o legnyugatibb pont –– CaboCabo dada RocaRoca, Portug, Portugáálialia
 o legkeletibb pont o legkeletibb pont –– TulceaTulcea, Rom, Romáánia. nia. 
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Az Az EUEU--intintéézmzméényeknyek elhelyezkedelhelyezkedéésese
 Az Az EUEU--naknak nincs hivatalos fnincs hivatalos főővváárosa, introsa, intéézmzméényei tnyei tööbb vbb vááros kros köözzöött tt 

vannak elosztva:vannak elosztva:

 * Br* Brüüsszel az Eursszel az Euróópai Bizottspai Bizottsáág g éés a Eurs a Euróópai Unipai Unióó TanTanáácsa csa 
(m(máás ns nééven Miniszterek Tanven Miniszterek Tanáácsa) szcsa) széékhelye, khelye, éés itt kers itt kerüül sor az l sor az 
EurEuróópai Parlament bizottspai Parlament bizottsáági gi üülléésséére re éés kisebb s kisebb üüllééseire (mini seire (mini 
sessionssessions). Az EU legfrissebb b). Az EU legfrissebb bőővvííttéése se óóta Brta Brüüsszelben tartottsszelben tartottáák az k az 
EurEuróópai Tanpai Tanáács cs öösszes cssszes csúúcscséértekezletrtekezletéét. A fentiek alapjt. A fentiek alapjáán ezt a n ezt a 
vváárost tekintik az EU de rost tekintik az EU de factofacto kköözpontjzpontjáának. nak. 

 * * StrasbourgStrasbourg az Euraz Euróópai Parlament szpai Parlament széékhelye, khelye, éés itt kers itt kerüül sor l sor 
az az éévi 12, egy hetes plenvi 12, egy hetes plenááris ris üülléésekre (sekre (plenaryplenary sessionssessions). Ez a ). Ez a 
bböölcslcsőője a je a „„kibkibőővvüült Eurlt Euróópapa”” ttöörtrtéénelmi intnelmi intéézmzméényeinek is (Eurnyeinek is (Euróópa pa 
TanTanáács, Emberi Jogok Eurcs, Emberi Jogok Euróópai Bpai Bíírróóssáága), melyekkel az EU ga), melyekkel az EU 
egyegyüüttmttműűkköödik. dik. 

 * Az Eur* Az Euróópai Bpai Bíírróóssáág g éés az Eurs az Euróópai Parlament titkpai Parlament titkáársrsáága, ga, 
valamint az Eurvalamint az Euróópai Befektetpai Befektetéési Bank Luxembourg vsi Bank Luxembourg váárosrosáában ban 
taltaláálhatlhatóó. . 

 * Az Eur* Az Euróópai Kpai Köözponti Bank Frankfurtban helyezkedik el. zponti Bank Frankfurtban helyezkedik el. 
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 Az Európai Unió hatása jóval meghaladja a 
határait, mivel ahhoz, hogy a területén eladjanak 
valamit, érdemes megfelelni a szabványainak.

 Mihelyt egy nem-tagállam ország gyárai, termelői 
és kereskedői megfelelnek az EU-szabványoknak, 
az uniós csatlakozás költségeinek legnagyobb 
része semmivé foszlik. 

 A teljes taggá váláshoz szükséges 
jogharmonizáció pedig növeli a jólétet (a vám 
költségeinek kiküszöbölésével), és mindössze a 
törvények tényleges megváltoztatásához 
szükséges apró beruházás van hátra.
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 Ami a gazdasAmi a gazdasáágon tgon túúli kli kéérdrdééseket illeti, az seket illeti, az 
EurEuróópai Unipai Unióó ttáámogatmogatóói arra hivatkoznak, hogy i arra hivatkoznak, hogy 
az EU kihataz EU kihatáással lehet a bssal lehet a béékkéére re éés a s a 
demokrdemokrááciciáára. ra. 

 A NyugatA Nyugat--EurEuróópa tpa töörtrtéénetnetéére jellemzre jellemzőő visszatvisszatéérrőő
hhááborborúúknak vknak véége szakadt az EGK (ahogy ge szakadt az EGK (ahogy 
akkoriban neveztakkoriban neveztéék) megalakulk) megalakuláásakor. sakor. 

 Az 1970Az 1970--es es éévek elejvek elejéén Gn Göörröögorszgorszáág, Portugg, Portugáália lia 
éés Spanyolorszs Spanyolorszáág egyarg egyaráánt diktatnt diktatúúrráák voltak, de k voltak, de 
e he háárom orszrom orszáág g üüzleti vezetzleti vezetőői be akartak keri be akartak kerüülni lni 
az az EUEU--baba, s ez er, s ez erőős ls löökkéést adott a demokrst adott a demokrááciciáák k 
lléétrejtrejööttttééhez. hez. 

 MMáások sok úúgy vgy véélekednek, hogy a mlekednek, hogy a máásodik sodik 
vilviláághghááborborúú óóta lta lééteztezőő eureuróópai bpai bééke nagyobb ke nagyobb 
rréészben a Szovjetuniszben a Szovjetunióó fenyegetfenyegetéésséének nek 
kkööszszöönhetnhetőő, , éés a diktats a diktatúúrráák amk amúúgy is vgy is vééget get éértek rtek 
volna.volna.
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 Az EU jelenleg a BalkAz EU jelenleg a Balkáán n éés s DDééll--KeletKelet felfeléé
terjeszti befolyterjeszti befolyáássáát. Szt. Száámos olyan orszmos olyan orszáág g 
lett tagja (klett tagja (kööztztüük Magyarorszk Magyarorszáág), amelyek g), amelyek 
korkoráábban a vasfbban a vasfüüggggööny mny mööggöött voltak, tt voltak, éés s 
kköözzééptptáávon szvon száámos tovmos továábbi orszbbi orszáágot got 
tervez felvenni soraiba. tervez felvenni soraiba. 

 Azt remAzt reméélik, hogy Spanyolorszlik, hogy Spanyolorszáág, g, 
PortugPortugáália lia éés Gs Göörröögorszgorszáág belg belééppééssééhez hez 
hasonlhasonlóóan ezeknek az an ezeknek az áállamoknak a llamoknak a 
felvfelvéétele is segtele is segííteni fog megszilteni fog megsziláárdrdíítani a tani a 
gazdasgazdasáági gi éés politikai stabilits politikai stabilitáást.st.
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 A tovA továábbi keleti bbbi keleti bőővvííttéésnek is lennsnek is lennéének hossznek hosszúú
ttáávvúú gazdasgazdasáági elgi előőnyei, de a tnyei, de a tööbbi eurbbi euróópai pai 
orszorszáágokat jelenlegi gokat jelenlegi áállapotukban nem tekintik llapotukban nem tekintik 
alkalmasnak a belalkalmasnak a belééppéésre, ksre, küüllöönnöösen a keletebbre sen a keletebbre 
esesőő orszorszáágok gazdasgok gazdasáági problgi probléémmáái miatt. i miatt. 

 Ha vHa vééggüül felvesznek olyan orszl felvesznek olyan orszáágokat, amelyek gokat, amelyek 
politikailag jelenleg instabilak, az rempolitikailag jelenleg instabilak, az reméélhetlhetőőleg leg 
segsegíít majd megbirkt majd megbirkóózni a jugoszlzni a jugoszlááv hv hááborborúúk k éés s 
mmáás probls probléémmáák megmaradt kk megmaradt köövetkezmvetkezméényeivel, nyeivel, 
éés a js a jöövvőőben elkerben elkerüülhetik a ciprusi konfliktushoz lhetik a ciprusi konfliktushoz 
hasonlhasonlóó helyzeteket.helyzeteket.
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 A tagjelA tagjelööltek kltek köörrüül l úújabb vitjabb vitáákat kavart kat kavart 
TTöörröökorszkorszáág kg kéérdrdéése. se. 

 Az orszAz orszáág csatlakozg csatlakozáási tsi táárgyalrgyaláások az sok az EUEU--
valval elelőőrelrelááthatthatóólag oktlag októóber elejber elejéén n 
kezdkezdőődnek. Franciaorszdnek. Franciaorszáág, Ng, Néémetorszmetorszáág, g, 
Hollandia Hollandia éés az EU ms az EU máás rs réégi tagjai gi tagjai 
aggodalommal tekintenek Taggodalommal tekintenek Töörröökorszkorszáág g 
belbelééppéésséére. re. 

 TTöörröökorszkorszáág szg száámos tmos töörvrvéénymnymóódosdosííttáást st 
llééptetett ptetett ééletbe, hogy megfeleljenek az EU letbe, hogy megfeleljenek az EU 
belbelééppéési ksi köövetelmvetelméényeinek. Tnyeinek. Töörröökorszkorszáág g 
csatlakozcsatlakozáása de sa de factofacto megoldmegoldáást adna a st adna a 
ciprusi terciprusi terüületi konfliktusra.leti konfliktusra.
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 Az EurAz Euróópai Unipai Unióónak 27 tagnak 27 tagáállama llama 
van, melyek van, melyek öössztersszterüülete 4 325 675 lete 4 325 675 
kmkm²², , öösszlakosssszlakossáága pedig 496 milliga pedig 496 millióó. . 

 Ha orszHa orszáág lenne, terg lenne, terüület szerint a let szerint a 
hetedik legnagyobb, nhetedik legnagyobb, néépesspesséég g 
szerint pedig Kszerint pedig Kíína na éés India uts India utáán a n a 
harmadik legnagyobb lenne a Fharmadik legnagyobb lenne a Fööldldöön.n.

TagTagáállamok llamok éés bs bőővvííttééss
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 1957  1957  Belgium, Hollandia, Luxemburg, NSZK, FranciaorszBelgium, Hollandia, Luxemburg, NSZK, Franciaorszáág, g, 
OlaszorszOlaszorszáág (alapg (alapííttóó tagok)tagok)

 1973 1973 DDáánia, Egyesnia, Egyesüült Kirlt Kiráályslysáág, g, ÍÍrorszrorszáágg

 1981 1981 GGöörröögorszgorszáágg

 1985 1985 GrGröönland, mely 1979nland, mely 1979--ben ben öönrendelkeznrendelkezéést kapott Dst kapott Dáániniááttóól, l, 
egy negy néépszavazpszavazáást kst köövetvetőően kilen kiléépp

 1986 1986 PortugPortugáália, Spanyolorszlia, Spanyolorszáágg

 1990 1990 KeletKelet--NNéémetorszmetorszáág (NDK) csatlakozik az NSZKg (NDK) csatlakozik az NSZK--hoz, hoz, 
íígy az EU rgy az EU réészszéévvéé vvááliklik

 1995 1995 Ausztria, FinnorszAusztria, Finnorszáág, Svg, Svéédorszdorszáágg

 2004 2004 Ciprus, CsehorszCiprus, Csehorszáág, g, ÉÉsztorszsztorszáág, Lengyelorszg, Lengyelorszáág, Lettorszg, Lettorszáág, g, 
LitvLitváánia, Magyarorsznia, Magyarorszáág, Mg, Máálta, Szlovlta, Szlováákia, Szlovkia, Szlovééniania

 2007 2007 BulgBulgáária, Romria, Romáániania

 2007 2007 HollandiHollandiáához csatlakozott 3 kis karibi sziget, hoz csatlakozott 3 kis karibi sziget, íígy bgy bőővvüül az EU l az EU 
terterüületelete

TagTagáállamok llamok éés bs bőővvííttééss
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LeendLeendőő tagok tagok éés tovs továábbi orszbbi orszáágokgok

 HorvHorváátorsztorszáág az Eurg az Euróópai Unipai Unióó hivatalos tagjelhivatalos tagjelööltje.ltje.

 TTöörröökorszkorszáág az Eurg az Euróópai Unipai Unióó hivatalos tagjelhivatalos tagjelööltje, bltje, báár csatlakozr csatlakozáássáának nak 
ididőőpontjpontjáára nincs konkrra nincs konkréét becslt becsléés. Szs. Száámos jelenlegi tagorszmos jelenlegi tagorszáágban azonban gban azonban 
jelentjelentőős ellens ellenáálllláás van Ts van Töörröökorszkorszáág tagsg tagsáággáával szemben. val szemben. –– A tovA továábbi bbi 
bbőővvííttéésekrsekrőől informl informáácicióó Az EurAz Euróópai Unipai Unióó bbőővvííttéése szse szóócikkben talcikkben taláálhatlhatóó..

 MacedMacedóónia az Eurnia az Euróópai Unipai Unióó hivatalos tagjelhivatalos tagjelööltje 2005. december 16. ltje 2005. december 16. óóta, ta, 
azonban a csatlakozazonban a csatlakozáási tsi táárgyalrgyaláásokat nem indsokat nem indíítotttottáák meg, mivel az orszk meg, mivel az orszáág g 
mméég nem tudta teljesg nem tudta teljesííteni a koppenhteni a koppenháágai kritgai kritéériumokat.riumokat.

 A BalkA Balkáánn--fféélsziget nyugati rlsziget nyugati réészszéének integrnek integráácicióójjáára jelenleg kiemelt ra jelenleg kiemelt 
figyelmet fordfigyelmet fordíít az Eurt az Euróópai Unipai Unióó, ez, ezéért trt táársulrsuláási tsi táárgyalrgyaláásokat kezdtek sokat kezdtek 
SzerbiSzerbiáával, Boszniaval, Bosznia--HercegovinHercegovináával val éés Albs Albáániniáával.val.

 Andorra, Izland, Liechtenstein, Monaco, NorvAndorra, Izland, Liechtenstein, Monaco, Norvéégia, San Marino, gia, San Marino, SvalbardSvalbard, , 
SvSváájc jc éés a Vatiks a Vatikáán nem tagn nem tagáállamok, de kllamok, de küüllöön megn megáállapodllapodáásokat ksokat kööttööttek ttek 
az Uniaz Unióóval.val.

 Az EurAz Euróópai Szabadkereskedelmi Tpai Szabadkereskedelmi Táársulrsuláás (EFTA) tagjai Svs (EFTA) tagjai Sváájc kivjc kivéételteléével az vel az 
EurEuróópai Gazdaspai Gazdasáági Tgi Téérsrsééget lget léétrehoztrehozóó egyezmegyezméény rny réészesei, ezek az szesei, ezek az 
orszorszáágok rgok réészesei a kszesei a köözzöös piacnak.s piacnak.
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 20062006--ban az EU rendelkezett a Fban az EU rendelkezett a Fööld legnagyobb ld legnagyobb 
gazdasgazdasáággáával: GDPval: GDP--je 13,4 trillije 13,4 trillióó USAUSA--dolldolláár volt r volt –– az az 
Amerikai EgyesAmerikai Egyesüült lt ÁÁllamokllamokéé 13. Az Eur13. Az Euróópai Unipai Unióó tovtováábbra is bbra is 
jelentjelentőős kereskedelmi ts kereskedelmi tööbblettel rendelkezik. Az Eurbblettel rendelkezik. Az Euróópai pai 
UniUnióóra azonban 2004 folyamra azonban 2004 folyamáán tn tööbbnyire stagnbbnyire stagnáállóó
gazdasgazdasáági ngi nöövekedvekedéés s éés alacsony foglalkoztatottss alacsony foglalkoztatottsáág g 
nyomta rnyomta ráá a ba béélyeglyegéét (az Unit (az Unióó áátlagtlagáát tekintve).t tekintve).

 Az EU gazdasAz EU gazdasáága elga előőrelrelááthatthatóólag tovlag továább fog nbb fog nöövekedni a vekedni a 
kköövetkezvetkezőő éévtizedben, amint tvtizedben, amint tööbb orszbb orszáág csatlakozik az g csatlakozik az 
UniUnióóhoz hoz –– kküüllöönnöösen, mivel az sen, mivel az úúj tagj tagáállamok rendszerint llamok rendszerint 
szegszegéényebbek az nyebbek az EUEU--áátlagntlagnááll, s , s íígy a vgy a váárt gyors GDPrt gyors GDP--
nnöövekedvekedéés segs segííthet elthet eléérni az egyesrni az egyesüült Eurlt Euróópa dinamikpa dinamikáájjáát. t. 

 A teljes UniA teljes Unióó egy fegy főőre esre esőő GDPGDP--je azonban rje azonban röövid tvid táávon esni von esni 
fog. Hosszfog. Hosszúú ttáávon az EU gazdasvon az EU gazdasáággáát jelentt jelentőős demogrs demográáfiai fiai 
problprobléémmáák fenyegetik, mivel a szk fenyegetik, mivel a szüületletéési rsi rááta alacsonyabb, ta alacsonyabb, 
mint ami a lmint ami a léélekszlekszáám fenntartm fenntartáássáához szhoz szüüksksééges.ges.

GazdasGazdasáági adatokgi adatok
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IntIntéézmzméényes kereteknyes keretek
Az EurAz Euróópai Unipai Unióó ttööbb intbb intéézmzméényt foglal magnyt foglal magáába:ba:

 EurEuróópai Parlament (732 tag, pai Parlament (732 tag, maxmax. 750) . 750) 
 Az EurAz Euróópai Unipai Unióó TanTanáácsa (vagy csa (vagy „„Miniszterek TanMiniszterek Tanáácsacsa””) (25 tag) ) (25 tag) 
 EurEuróópai Bizottspai Bizottsáág (25 tag) g (25 tag) 
 EurEuróópai Bpai Bíírróóssáág (25 bg (25 bíírróó (valamint az els(valamint az elsőőfokfokúú bbíírróóssáág 25 bg 25 bíírráája)) ja)) 
 EurEuróópai Szpai Száámvevmvevőőszszéék (25 tag) k (25 tag) 
 Az EurAz Euróópai Tanpai Tanáács (25 tag) nem intcs (25 tag) nem intéézmzméény, csak ny, csak „„kvkváázizi--intintéézmzméényny””..

TTööbb pbb péénznzüügyi szervezet is lgyi szervezet is léétezik az tezik az EUEU--nn belbelüül:l:

 EurEuróópai Kpai Köözponti Bank (ami a nemzeti kzponti Bank (ami a nemzeti köözponti bankokkal egyzponti bankokkal együütt alkotja a tt alkotja a 
KKöözponti Bankok Eurzponti Bankok Euróópai Rendszerpai Rendszeréét) t) 

 EurEuróópai Befektetpai Befektetéési Bank (belesi Bank (beleéértve az Eurrtve az Euróópai Befektetpai Befektetéési Alapot) si Alapot) 

A szerzA szerzőőddéések szsek száámos tanmos tanáácsadcsadóó bizottsbizottsáágot is lgot is léétrehoztak az trehoztak az 
intintéézmzméényekhez:nyekhez:

 RRéégigióók Bizottsk Bizottsáága, ami a regionga, ami a regionáális klis kéérdrdéésekben ad tansekben ad tanáácsot csot 
 GazdasGazdasáági gi éés Szocis Szociáális Bizottslis Bizottsáág, ami gazdasg, ami gazdasáági gi éés szocis szociáális klis kéérdrdéésekben sekben 

ad tanad tanáácsot (elscsot (elsőősorban munkaadsorban munkaadóók k éés alkalmazottak viszonyaiban) s alkalmazottak viszonyaiban) 
 Politikai Politikai éés Biztonss Biztonsáági Bizottsgi Bizottsáág, amit a kg, amit a köözzöös s kküüll-- éés biztonss biztonsáágpolitika gpolitika 

kontextuskontextusáában hoztak lban hoztak léétre, s amely a globtre, s amely a globáális biztonslis biztonsáág nemzetkg nemzetköözi zi 
kkéérdrdééseit felseit felüügyeli gyeli éés ezekben ad tans ezekben ad tanáácsot. csot. 
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 LLéétezik egyfajta alapvettezik egyfajta alapvetőő feszfeszüültsltséég az Eurg az Euróópai pai 
UniUnióóban a ban a kormkormáányknyköözisziséégg éés a s a 
nemzetekfnemzetekfööllööttisttiséégg kkéérdrdéése kse köözzöött. tt. 

 A A kormkormáányknyköözisziséégg a nemzetka nemzetköözi szervezetek zi szervezetek 
olyan dolyan dööntntééshozshozáási msi móódszere, ahol a hatalmat a dszere, ahol a hatalmat a 
tagtagáállamok birtokoljllamok birtokoljáák k éés a ds a dööntntééseket seket 
egyhangegyhangúúlag hozzlag hozzáák. k. 

 A kormA kormáányok nyok ááltal kijelltal kijelöölt flt füüggetlen ggetlen 
szemszeméélyeknek, ill. a vlyeknek, ill. a váálasztott klasztott kéépviselpviselőőknek knek 
pusztpusztáán tann tanáácsadcsadóó vagy vvagy véégrehajtgrehajtóó szerepe van. szerepe van. 
Jelenleg a legtJelenleg a legtööbb nemzetkbb nemzetköözi szervezet a zi szervezet a 
kormkormáányknyköözisziséégg alapjalapjáán mn műűkköödik.dik.
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 Az EurAz Euróópai Unipai Unióó egyes politikai eregyes politikai erőői a i a kormkormáányknyköözisziséégetget
preferpreferááljljáák, mk, mííg mg máások a sok a nemzetekfnemzetekfööllööttisttiséégetget rréészesszesíítik tik 
elelőőnyben. nyben. 

 A A nemzetekfnemzetekfööllööttisttiséégg ttáámogatmogatóói arra hivatkoznak, hogy ez i arra hivatkoznak, hogy ez 
gyorsabb gyorsabb üütemteműű integrintegráácicióót tesz lehett tesz lehetőővvéé, mint , mint 
mmáásksküüllöönben lehetsnben lehetsééges volna. Ahol a dges volna. Ahol a dööntntééseket seket 
egyhangegyhangúússáágra tgra töörekvrekvőő kormkormáányok hozznyok hozzáák, k, éévekbe telhet, vekbe telhet, 
mmííg megszg megszüületik egy dletik egy dööntntéés, ha egys, ha egyááltalltaláán megszn megszüületik. Aletik. A

 A A kormkormáányknyköözisziséégg szszóószszóóllóói mi máásfelsfelőől azzal l azzal éérvelnek, hogy a rvelnek, hogy a 
nemzetekfnemzetekfööllööttisttiséégg fenyegetfenyegetéést jelent a nemzeti st jelent a nemzeti 
szuverenitszuverenitáásra sra éés a demokrs a demokrááciciáára, arra hivatkozva, hogy ra, arra hivatkozva, hogy 
csak a nemzeti kormcsak a nemzeti kormáányoknak lehet meg a sznyoknak lehet meg a szüüksksééges ges 
demokratikus legitimitdemokratikus legitimitáásuk. suk. 

 A A kormkormáányknyköözisziséégetget az az euroszkeptikusabbeuroszkeptikusabb áállamok llamok 
kedvelik, mint pkedvelik, mint pééldldáául az Egyesul az Egyesüült Kirlt Kiráályslysáág, Dg, Dáánia nia éés s 
SvSvéédorszdorszáág; mg; mííg az integrg az integráácicióó hhíívei, pvei, pééldldáául a Benelux ul a Benelux 
orszorszáágok, Franciaorszgok, Franciaorszáág, Ng, Néémetorszmetorszáág g éés Olaszorszs Olaszorszáág g 
ttööbbnyire a bbnyire a nemzetekfnemzetekfööllööttisttiséégg felfeléé hajlik.hajlik.
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 ÁÁruk ruk éés szolgs szolgááltatltatáások szabad kereskedelme a tagsok szabad kereskedelme a tagáállamok kllamok köözzöött (ezt a ctt (ezt a céélt az lt az 
EurEuróópai Gazdaspai Gazdasáági Tgi Téérsrséég kiterjesztette a ng kiterjesztette a néégy gy EFTAEFTA--áállamllam kköözzüül hl hááromra is) romra is) 

 KKöözzöös s EUEU--versenytversenytöörvrvéényny, amely a c, amely a céégek gek éés a tags a tagáállamok versenyellenes llamok versenyellenes 
tevtevéékenyskenysééggéét szabt szabáályozza (ellyozza (előőbbit a trbbit a tröösztellenes tsztellenes töörvrvéény ny éés a vs a váállalkozllalkozáások sok 
öösszeolvadsszeolvadáássáát szabt szabáályozlyozóó ttöörvrvéény rny réévvéén, utn, utóóbbit az bbit az áállamoknak nyllamoknak nyúújtott segjtott segéélyek lyek 
rendszere rrendszere réévvéén) n) 

 A A schengenischengeni egyezmegyezméény lehetny lehetőővvéé tette a tagtette a tagáállamai kllamai köözzöötti belstti belsőő hathatáárellenrellenőőrzrzéések sek 
elteltöörlrléésséét t éés a ks a küülslsőő hathatáárok ellenrok ellenőőrzrzéésséének nek öösszehangolsszehangoláássáát. Ez nem vonatkozik az t. Ez nem vonatkozik az 
EgyesEgyesüült Kirlt Kiráályslysáágra gra éés s ÍÍrorszrorszáágra, viszont a nem gra, viszont a nem EUEU--tagtagáállamllam Izland Izland éés Norvs Norvéégia gia 
szintszintéén rn réészt vesz az egyszt vesz az együüttmttműűkkööddéésben. sben. 

 A tagA tagáállamok polgllamok polgáárai szabadon megvrai szabadon megváálaszthatjlaszthatjáák, hol k, hol ééljenek ljenek éés dolgozzanak az s dolgozzanak az 
EurEuróópai Unipai Unióón beln belüül, feltl, feltééve, hogy gondoskodni tudnak magukrve, hogy gondoskodni tudnak magukróól (ezt szintl (ezt szintéén n 
kiterjesztettkiterjesztettéék a tk a tööbbi bbi EEAEEA--tagtagáállamrallamra). ). 

 A tA tőőke szabad ke szabad ááramlramláása a tagsa a tagáállamok (llamok (éés a ts a tööbbi bbi EEAEEA--tagtagáállamllam) k) köözzöött. tt. 
 A kormA kormáányzati rendeletek, a vnyzati rendeletek, a váállalati jog llalati jog éés a vs a véédjegyek szabdjegyek szabáályozlyozáássáának nak 

öösszehangolsszehangoláása. sa. 

 EgysEgysééges pges péénznem, az eurnznem, az euróó (az Egyes(az Egyesüült Kirlt Kiráályslysáágot got éés Ds Dáániniáát kivt kivééve). Svve). Svéédorszdorszáág, g, 
bbáár nincs sajr nincs sajáát kimaradt kimaradáási klauzulsi klauzuláája, nem csatlakozott a ja, nem csatlakozott a IIII--eses áárfolyamrendszerhez rfolyamrendszerhez 
(ERM II), s ezzel (ERM II), s ezzel öönknkéént kiznt kizáárta magrta magáát a monett a monetááris uniris unióóbbóól. l. 

 A kA köörnyezetvrnyezetvéédelmi irdelmi iráányelvek nagyarnyelvek nagyaráánynyúú egyeztetegyeztetéése az Unise az Unióó orszorszáágaiban. gaiban. 

Az EU legfontosabb elveiAz EU legfontosabb elvei
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 KKöözzöös agrs agráárr-- éés hals haláászati politika. szati politika. 

 A kA köözvetett adzvetett adóózzáás, az s, az ááfa (hozzfa (hozzááadottadottéértrtéékk--adadóó) egys) egysééges ges 
rendszere, valamint egysrendszere, valamint egysééges vges váám km küüllöönfnfééle termle terméékeken. keken. 

 Elmaradott terElmaradott terüületek fejlesztletek fejlesztéésséének tnek táámogatmogatáása (szervezeti sa (szervezeti 
éés kohs kohéézizióós alap). s alap). 

 KutatKutatáások tsok táámogatmogatáása. sa. 

 EgysEgysééges kges küülslsőő vváámtarifa, egysmtarifa, egysééges ges áállllááspont a nemzetkspont a nemzetköözi zi 
kereskedelmi tkereskedelmi táárgyalrgyaláásokon. sokon. 

 A tagjelA tagjelöölt orszlt orszáágok gok éés ms máás kelets kelet--eureuróópai orszpai orszáágok gok 
programjainak tprogramjainak táámogatmogatáása, segsa, segéély szly száámos fejlmos fejlőőddőő
orszorszáágnak. gnak. 

Az EU legfontosabb elveiAz EU legfontosabb elvei
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 EgyEgyüüttmttműűkkööddéés bs bűűnnüügyi tgyi tééren, ideren, ideéértve a hrtve a híírszerzrszerzéésben sben 
valvalóó egyegyüüttmttműűkkööddéést (az EUROPOL st (az EUROPOL éés a s a SchengeniSchengeni
InformInformáácicióós Rendszer rs Rendszer réévvéén), megegyezn), megegyezéés a s a 
bbűűncselekmncselekméények nyek éés a gyorss a gyorsíított kiadattott kiadatáási eljsi eljáárráások sok 
egysegysééges megges megáállapllapííttáássáárróól. l. 

 Az egysAz egysééges ges kküüll-- éés biztonss biztonsáágpolitika mint tgpolitika mint táávlati cvlati céél, bl, báár r 
ez mez méég messze van a tg messze van a téényleges megvalnyleges megvalóóssííttááststóól. A 2003l. A 2003--as as 
iraki inviraki inváázizióót illett illetőő ellentellentéétek a tagtek a tagáállamok kllamok köözzöött (a tt (a 
nyolcak levele szerint) nyolcak levele szerint) éés az akkor ms az akkor méég tagjelg tagjelöölt lt áállamok llamok 
kköözzöött (a vilniusi levtt (a vilniusi levéél szerint) mutatjl szerint) mutatjáák, milyen messze k, milyen messze 
van mvan méég az EU attg az EU attóól, hogy ez a cl, hogy ez a céél vall valóóra vra váálhasson. lhasson. 

 Az egysAz egysééges biztonsges biztonsáágpolitika mint cgpolitika mint céél, idel, ideéértve a 60 000 rtve a 60 000 
tagbtagbóól l áállllóó, b, béékefenntartkefenntartóó ccééllúú GyorsreagGyorsreagáálláássúú Hadtestet, Hadtestet, 
az az EUEU--katonaskatonasáágotgot éés az s az EUEU--mműűholdkholdköözpontotzpontot (h(híírszerzrszerzéési si 
ccéélblbóól). l). 

 EgysEgysééges menekges meneküültltüügyi gyi éés bevs beváándorlndorláási politika. si politika. 

Az EU legfontosabb elveiAz EU legfontosabb elvei
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EurEuróópai Parlamentpai Parlament
 Az EurAz Euróópai Parlament (EP) az Eurpai Parlament (EP) az Euróópai Unipai Unióó (EU) (EU) parlamentparlamentáálislis

testtestüülete, amelyet az EU lete, amelyet az EU áállampolgllampolgáárai krai köözvetlenzvetlenüül vl váálasztanak lasztanak ööt t 
ééves idves időőtartamra. A Miniszterek Tantartamra. A Miniszterek Tanáácscsáával egyval együütt alkotja az EU tt alkotja az EU 
ttöörvrvéényhoznyhozóói hatalmi i hatalmi áággáát. Kt. Kéét helyen t helyen üülléésezik, Brsezik, Brüüsszelben sszelben éés s 
StrasbourgbanStrasbourgban..

 Az EurAz Euróópai Parlament nem alkothat pai Parlament nem alkothat öönnáállllóóan tan töörvrvéényt, de nyt, de 
mmóódosdosííthatja vagy megvthatja vagy megvééttóózhatja azokat szzhatja azokat száámos politikai mos politikai 
terterüületen. Bizonyos terleten. Bizonyos terüületeken tanleteken tanáácskozcskozáási joga van. si joga van. 

 Az EP felAz EP felüügyeli az Eurgyeli az Euróópai Bizottspai Bizottsáág munkg munkáájjáát, jt, jóóvvááhagyja a hagyja a 
testtestüület kinevezlet kinevezéésséét t éés bizalmatlanss bizalmatlansáági szavazgi szavazáással ssal 
visszahvisszahíívhatja. Ellenvhatja. Ellenőőrzi az EU krzi az EU kööltsltséégvetgvetéésséét is. Az EP kt is. Az EP kéépviselpviselőői i 
helyeinek feloszthelyeinek felosztáása nem csupsa nem csupáán a tagn a tagáállamok nllamok néépesspesséége alapjge alapjáán n 
ttöörtrtéénik, a kisebb nik, a kisebb áállamok ennllamok ennéél tl tööbb kbb kéépviselpviselőőt kt küüldhetnek, hogy ldhetnek, hogy 
megfelelmegfelelőően legyenek ken legyenek kéépviselve.pviselve.

 MMáás eurs euróópai szervezetektpai szervezetektőől eltl eltéérrőően az Euren az Euróópai Parlament az pai Parlament az 
egyetlen, amelyet kegyetlen, amelyet köözvetlenzvetlenüül vl váálasztanak lasztanak éés ts töörvrvéényhoznyhozóói joga i joga 
van.van.
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 Az EurAz Euróópai Szpai Széénn-- éés Acs Acéélklköözzöösssséég (ESZAK) felg (ESZAK) feláállllíította a totta a 
'K'Köözgyzgyűűlléést' 1952 szeptemberst' 1952 szeptemberéében, amelynek 78 tagjben, amelynek 78 tagjáát a t a 
hat ESZAK taghat ESZAK tagáállam nemzeti parlamentje vllam nemzeti parlamentje váálasztotta. Ezt lasztotta. Ezt 
terjesztettterjesztettéék ki 1958 mk ki 1958 máárciusrciusáában, hogy az Eurban, hogy az Euróópai pai 
GazdasGazdasáági Kgi Köözzöösssséég g éés az Euratom is ks az Euratom is kéépviselve legyen. pviselve legyen. 
Ekkor kapta az EurEkkor kapta az Euróópai Parlamentpai Parlamentááris Gyris Gyűűlléés nevet. s nevet. 

 19621962--ttőől lett Eurl lett Euróópai Parlament a testpai Parlament a testüület neve. 1979let neve. 1979--ben ben 
úújra njra nööveltveltéék a kk a kéépviselpviselőők szk száámmáát t éés ekkorts ekkortóól vl váálasztjlasztjáák k 
őőket kket köözvetlenzvetlenüül. Ezutl. Ezutáán a kn a kéépviselpviselőők lk léétsztszáámmáát minden t minden 
alkalommal megnalkalommal megnööveltveltéék, amikor k, amikor úúj j áállamok csatlakoztak. llamok csatlakoztak. 

 A Parlament lA Parlament léétsztszáámmáát 750 ft 750 főőben maximalizben maximalizááltltáák, viszont a k, viszont a 
bbőővvííttéések ksek köövetkeztvetkeztéében jelenleg ennben jelenleg ennéél tl tööbb, 785 tagja bb, 785 tagja 
van.van.
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 Az EurAz Euróópai Parlament kpai Parlament köörrüülbellbelüül 496 millil 496 millióó EUEU--
áállampolgllampolgáártrt kkéépvisel. A tagjait eurpvisel. A tagjait euróópai pai 
parlamenti kparlamenti kéépviselpviselőőnek hnek híívjvjáák, k, éés 2007. janus 2007. januáár r 
11--je je óóta 785ta 785--en vannak. en vannak. ÖÖttéévente egyszer vente egyszer 
tartanak vtartanak váálasztlasztáásokat az sokat az ááltalltaláános vnos váálasztlasztóójog jog 
alapjalapjáán. Nincs egysn. Nincs egysééges vges váálasztlasztáási rendszer, si rendszer, 
minden tagminden tagáállam szabadon dllam szabadon döönt vnt váálasztlasztáási si 
rendszerrendszeréérrőől az all az aláábbi hbbi háárom megkrom megkööttééssel:ssel:

 ArAráányos knyos kéépviseleti rendszernek kell lennie, akpviseleti rendszernek kell lennie, akáár r 
ppáártlistrtlistáás, aks, akáár egyr egyééni jelni jelööltes rendszert ltes rendszert 
alkalmaznak. alkalmaznak. 

 A vA váálasztlasztáási tersi terüületet kletet köörzetekre kell osztani, ha rzetekre kell osztani, ha 
ez nem vez nem vááltoztatja meg a rendszer arltoztatja meg a rendszer aráányos nyos 
termterméészetszetéét. t. 

 A bekerA bekerüülléési ksi küüszszööb nem haladhatja meg a b nem haladhatja meg a 
szavazatok szavazatok ööt szt száázalzaléékkáát. t. 
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 A legutA legutóóbbi vbbi váálasztlasztáásokat 2004 jsokat 2004 júúniusniusáában ban 
tartotttartottáák. Ez volt a vilk. Ez volt a viláágtgtöörtrtéénelem nelem 
legnagyobb nemzetklegnagyobb nemzetköözi szavazzi szavazáása, ksa, köözel zel 
400 milli400 millióó rréészvszvéételre jogosult telre jogosult 
áállampolgllampolgáárral. rral. 

 KKöövetkezvetkezőő most vasmost vasáárnap!!!rnap!!!
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EP EP oszoszáágonkgonkééntinti öösszetsszetéételetele

 NNéémetorszmetorszáág 99 g 99 
 FranciaorszFranciaorszáág 78 g 78 
 EgyesEgyesüült Kirlt Kiráályslysáág 78 g 78 
 OlaszorszOlaszorszáág 78 g 78 
 SpanyolorszSpanyolorszáág 54 g 54 
 LengyelorszLengyelorszáág 54 g 54 
 RomRomáánia 35 nia 35 
 Hollandia 27 Hollandia 27 
 GGöörröögorszgorszáág 24 g 24 
 Belgium 24 Belgium 24 
 PortugPortugáália 24 lia 24 
 CsehorszCsehorszáág 24 g 24 
 MagyarorszMagyarorszáág 24 (22) g 24 (22) 

 SvSvéédorszdorszáág 19 g 19 
 Ausztria 18 Ausztria 18 
 BulgBulgáária 18 ria 18 
 SzlovSzlováákia 14 kia 14 
 DDáánia 14 nia 14 
 FinnorszFinnorszáág 14 g 14 
 ÍÍrorszrorszáág 13 g 13 
 LitvLitváánia 13 nia 13 
 LettorszLettorszáág 9 g 9 
 SzlovSzlovéénia 7 nia 7 
 ÉÉsztorszsztorszáág 6 g 6 
 Ciprus 6 Ciprus 6 
 Luxemburg 6 Luxemburg 6 
 MMáálta 5lta 5
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 Az EP mAz EP móódosdosííthatja vagy elutasthatja vagy elutasííthatja a thatja a 
jogszabjogszabáályokat a lyokat a kodifkkodifkáácicióóss eljeljáárráás als aláá tartoztartozóó
terterüületeken, amelyek az unileteken, amelyek az unióós ts töörvrvéényhoznyhozáás s 
hhááromnegyedromnegyedéére terjednek ki. re terjednek ki. 

 A fennmaradA fennmaradóó terterüületeken egyetleteken egyetéértrtéési vagy si vagy 
tantanáácskozcskozáási joga van. Az elsi joga van. Az előőbbi azt jelenti, hogy bbi azt jelenti, hogy 
megvmegvééttóózhatja az elzhatja az előőterjesztterjesztéést, de nem st, de nem 
mmóódosdosííthatja, az utthatja, az utóóbbi pedig azt, hogy bbi pedig azt, hogy 
vvéélemleméényt nyilvnyt nyilváánnííthat. that. 

 Az EP felAz EP felüügyeli az EU kgyeli az EU kööltsltséégvetgvetéésséét, amit mindig t, amit mindig 
el kell fogadnia.el kell fogadnia.
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 Annak ellenAnnak ellenéére, hogy Brre, hogy Brüüsszelt emlegetik az Eursszelt emlegetik az Euróópai Unipai Unióó
ffőővváárosakrosakéént, nt, éés az EU ks az EU kéét vt véégrehajtgrehajtóói inti intéézmzméénynyéének, a nek, a 
Miniszterek TanMiniszterek Tanáácscsáának nak éés az Eurs az Euróópai Bizottspai Bizottsáágnak itt van gnak itt van 
a sza széékhelye, a Parlamentnek amszterdami szerzkhelye, a Parlamentnek amszterdami szerzőőddéés s 
alapjalapjáán havonta n havonta StrasbourgbanStrasbourgban kell kell üüllééseznie. seznie. 

 EzEzéért emlegetik nrt emlegetik nééha 'ha 'StrasbourgiStrasbourgi Parlament'Parlament'--kkééntnt. A . A 
ddööntntééselselőőkkéészszííttőőii éés a bizottss a bizottsáági munkgi munkáák Brk Brüüsszelben sszelben 
folynak, itt tartjfolynak, itt tartjáák a politikai csoportok is k a politikai csoportok is üüllééseiket. A seiket. A 
TitkTitkáársrsáág kg köözpontja Luxembourg vzpontja Luxembourg váárosrosáában van.ban van.

 Az EP havonta csak 4 napot tAz EP havonta csak 4 napot töölt lt StrasbourgbanStrasbourgban, ekkor , ekkor 
vannak a vvannak a véégsgsőő plenplenááris szavazris szavazáások. A tsok. A tööbbi plenbbi plenááris ris üülléést st 
BrBrüüsszelben tartjsszelben tartjáák. k. 

 TTööbb alkalommal is kifejezte az EP azt a kbb alkalommal is kifejezte az EP azt a kíívváánsnsáággáát, hogy t, hogy 
maga szeretnmaga szeretnéé az az üülléései helysei helyéét megvt megváálasztani lasztani éés felhagyni s felhagyni 
ezzel a kezzel a kéét szt széékhelykhelyűű rendszerrel, de az eurrendszerrel, de az euróópai kormpai kormáányok nyok 
ezt a jogot meghagytezt a jogot meghagytáák maguknak.k maguknak.
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BizottsBizottsáágokgok
BelBelüügygy

 BUDG BUDG -- KKööltsltséégvetgvetéési bizottssi bizottsáág g 
 CONT CONT -- KKööltsltséégvetgvetéési felsi felüügyelet gyelet 

bizottsbizottsáága ga 
 ECON ECON -- GazdasGazdasáági gi éés monets monetááris ris 

üügyek bizottsgyek bizottsáága ga 
 EMPL EMPL -- FoglalkoztatFoglalkoztatáás s éés szocis szociáális lis 

üügyek bizottsgyek bizottsáága ga 
 ENVI ENVI -- KKöörnyezeti, rnyezeti, 

kköözegzegéészsszsééggüügyi gyi éés s 
éélelmiszerbiztonslelmiszerbiztonsáági bizottsgi bizottsáág g 

 ITRE ITRE -- Ipari, fejlesztIpari, fejlesztéési si éés s 
energiaenergiaüügyi bizottsgyi bizottsáág g 

 IMCO IMCO -- BelsBelsőő piaci piaci éés s 
fogyasztfogyasztóóvvéédelmi bizottsdelmi bizottsáág g 

 TRAN TRAN -- KKöözlekedzlekedéési si éés turisztikai s turisztikai 
bizottsbizottsáág g 

 REGI REGI -- RegionRegionáális fejlesztlis fejlesztéési si 
bizottsbizottsáág g 

 AGRI AGRI -- MezMezőőgazdasgazdasáági gi éés s 
vidvidéékfejlesztkfejlesztéési bizottssi bizottsáág g 

 PECH PECH -- HalHaláászati bizottsszati bizottsáág g 

 CULT CULT -- KulturKulturáális lis éés oktats oktatáási si 
bizottsbizottsáág g 

 JURI JURI -- Jogi Jogi üügyek bizottsgyek bizottsáága ga 
 LIBE LIBE -- PolgPolgáárjogi, igazsrjogi, igazsáággüügyi gyi 

éés bels belüügyi bizottsgyi bizottsáág g 
 AFCO AFCO -- AlkotmAlkotmáányos nyos üügyek gyek 

bizottsbizottsáága ga 
 FEMM FEMM -- NNőők jogai k jogai éés nemi s nemi 

egyenlegyenlőősséég bizottsg bizottsáága ga 
 PETI PETI -- PetPetíícicióós bizottss bizottsáág g 

KKüüllüügygy

 AFET AFET -- KKüüllüügyi bizottsgyi bizottsáág g 
 DROI DROI -- Emberjogi albizottsEmberjogi albizottsáág g 
 SEDE SEDE -- BiztonsBiztonsáági gi éés vs véédelmi delmi 

albizottsalbizottsáág g 
 DEVE DEVE -- FejlesztFejlesztéési bizottssi bizottsáág g 
 INTA INTA -- NemzetkNemzetköözi zi 

kereskedelmi bizottskereskedelmi bizottsáág g 
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 EurEuróópai Npai Nééppppáárt rt -- EurEuróópai Demokratpai Demokratáák (EPPk (EPP--ED) EurED) Euróópai Npai Nééppppáárt (EPP)rt (EPP)
 EurEuróópai Demokratpai Demokratáák (ED) 277 k (ED) 277 

 EurEuróópai Szocialistpai Szocialistáák Pk Páártjrtjáának (PES) 218 nak (PES) 218 

 LiberLiberáálisok lisok éés Demokrats Demokratáák Szk Szöövetsvetséége Eurge Euróóppáéáért (ALDE) Eurrt (ALDE) Euróópai pai LiberLiberááldemokrataldemokrata éés s 
Reform PReform Páárt (ELDR) Eurrt (ELDR) Euróópai Demokrata Ppai Demokrata Páárt (EDP)rt (EDP)

 +2 nemzeti p+2 nemzeti páárt 106 rt 106 

 UniUnióó a Nemzetek Eura Nemzetek Euróóppáájjáéáért (UEN) Szrt (UEN) Szöövetsvetséég a Nemzetek Eurg a Nemzetek Euróóppáájjáéáért (AEN)rt (AEN)
 EU DemokratEU Demokratáák (EUD)k (EUD)
 +3 nemzeti p+3 nemzeti páárt 44 rt 44 

 EurEuróópai Zpai Zööldek ldek -- EurEuróópai Szabad Szpai Szabad Szöövetsvetséég (g (GreensGreens--EFAEFA) Eur) Euróópai Zpai Zööldek (EGP)ldek (EGP)
 EurEuróópai Szabad Szpai Szabad Szöövetsvetséég (EFA)g (EFA)
 +1 nemzeti p+1 nemzeti páárt 42 rt 42 

 EurEuróópai Egyespai Egyesüült Baloldal lt Baloldal –– ÉÉszaki Zszaki Zööld Baloldal (GUEld Baloldal (GUE--NGL) EurNGL) Euróópai Baloldalpai Baloldal
 ÉÉszaki Zszaki Zööld Baloldali Szld Baloldali Szöövetsvetséég (NGLA)g (NGLA)
 +5 nemzeti p+5 nemzeti páárt 41 rt 41 

 FFüüggetlensggetlenséég g éés Demokrs Demokráácia (IND/DEM) Eurcia (IND/DEM) Euróópai Fpai Füüggetlen Demokratggetlen Demokratáák Szk Szöövetsvetséége ge 
(AIDE)(AIDE)

 EU DemokratEU Demokratáák (EUD)k (EUD)
 +3 nemzeti p+3 nemzeti páárt 23 rt 23 

 IdentitIdentitáás, Hagyoms, Hagyomáány, Szuverenitny, Szuverenitáás (ITS) s (ITS) EuronatEuronat
 + 5 f+ 5 füüggetlen nemzeti pggetlen nemzeti páárt 20 rt 20 

 ffüüggetlenek 14 ggetlenek 14 
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WeboldalakWeboldalak

 http://europa.eu/index_hu.htmhttp://europa.eu/index_hu.htm

 httphttp://://www.euvonal.huwww.euvonal.hu//


