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AZ EU ALKOTMÁNYÁNAK
ELFOGADÁSA
•

•

A tagállamoknak egyhangúlag kell elfogadniuk kormányközi
konferencián („IGC”), ami azt jelenti, hogy mindegyiküknek
„garantált vétójoga” lesz (Nizzai Szerződés, EUSz. 48. cikk)
Minden országnak alá kell írnia és meg kell erősítenie (Nizzai
Szerződés, EKSz. 313. cikk)

•
•
•

•

Az Alkotmány minden korábbi szerződés helyébe lép (IV-3. cikk)
Az Alkotmány akkor lép hatályba, ha minden aláíró állam
megerősítette (IV-8. cikk)
Ha két éven belül az aláíró országok legalább 80%-a (de nem
mind) megerősítette, mindenki által elfogadott politikai
megoldást kell találni (politikai nyilatkozat és IV-7.4)
Bármely ország határozhat úgy, hogy kilép az Unióból, ezt 2 évvel
korábban kell bejelentenie (I-59. cikk)
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AZ EU ALKOTMÁNYÁNAK
MÓDOSÍTÁSA
MEGERŐSÍTÉST IGÉNYLŐ ELJÁRÁS
•
•

A Konvent javaslatot dolgoz ki (IV-7.2)
A javaslatot egy kormányközi konferencián tárgyalják meg (IV-7.
cikk)

•

Minden országnak el kell fogadnia és meg kell erősítenie (IV-8. cikk)

MEGERŐSÍTÉST NEM IGÉNYLŐ ELJÁRÁSOK

•
•
•

Az egyes tagállamok együttműködésüket szorosabbra fűzhetik –
„megerősített együttműködés” (I-43. cikk)
Az egyhangúság követelményét az állam- és kormányfők a
legtöbb kérdésben minősített többségi szavazásra változtathatják
– „mélyítő záradék”, IV-7a cikk (az úgynevezett passerelle)
Új területeket lehet bevonni – „rugalmassági klauzula”, I-17. cikk,
ha azok az Alkotmány célkitűzéseinek megfelelnek
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AZ ALKOTMÁNY SZERKEZETE

•
•
•
•
•
•

Bevezetés („Preambulum”)
I. RÉSZ – Célkitűzések, értékek és módszerek
II. RÉSZ – Közös alapvető jogok (a „Charta”)
III. RÉSZ – Különböző politikák és hatásköri kategóriák
IV. RÉSZ – Záró rendelkezések
MELLÉKLET – Jegyzőkönyvek és nyilatkozatok
- A jegyzőkönyvek jogilag kötelezőek, a nyilatkozatok nem.
- A korábbi jegyzőkönyvek és nyilatkozatok hatályukat vesztik,
ha nem kerülnek be az Alkotmányba vagy nem szövegezik
őket újra
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AZ UNIÓ INTÉZMÉNYEI
•

Az Európai Parlament (I-19. cikk)
- 2009-től 750 tag (a kisebb országok arányosan mérve
nagyobb képviselettel rendelkeznek, mint a nagyobb
országok) (I-19. cikk (2) bekezdés)

•

Az Európai Tanács (I-20. cikk)
- Az EU-tagállamok állam- és kormányfői és a Bizottság
elnöke (I-20.2)
- Bevezetik az „Európai Tanács állandó elnökének” tisztségét

•

(I-21. cikk)

A Miniszterek Tanácsa (I-22. cikk)
- Tagállamonként egy miniszter (I-22.2)
- Rendes körülmények között minősített többséggel hozott
határozatok (I-22.3 cikk)
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AZ UNIÓ INTÉZMÉNYEI
•

A Bizottság (I-25. cikk)
- Tagállamonként egy teljes jogú tag 2014-ig (I-25.3 cikk és Nizzai
Szerződés, EKSz. 211. cikk)

- Ezt követően csak a tagállamok kétharama fog egy bizottsági
taggal rendelkezni. Az EU25-ben ez 17 bizottsági tagot jelent
(I-25.4 cikk)

- A kormányközi konferencia minden tagállam részére
biztosíthat egy biztosi tisztséget
•

A Bíróság (I-28. cikk)
- Legalább egy bíró tagállamonként (I-28.2 cikk)
- Az EU-jog legfelsőbb bírósága (III-281.3 és I-28. cikk)
- Minősített többséggel külön törvényszékeket lehet létrehozni
(I-28.1 és III-264. cikk)
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A RENDES JOGALKOTÁSI
ELJÁRÁS
•

A jogalkotás kezdeményezése a Bizottság monopóliuma (I-33. és III302. cikk)

•
•
•
•
•

A Miniszterek Tanácsa és az Európai Parlament kérheti, de nem
javasolhatja a jogalkotást (I-33. és III-302. cikk)
A Tanácsnak és az Európai Parlamentnek megegyezésre kell jutnia
egy új jogi aktus elfogadásához
A Parlament abszolút többséggel fogadhat el, módosíthat vagy
utasíthat el jogszabályt (I-33. és III-302. cikk)
A Miniszterek Tanácsa „kettős többséggel” fogadhat el, módosíthat
vagy utasíthat el jogszabályt (I-24. cikk)
Egyhangúságra van szükség akkor, ha a Tanács olyan módosítást
akar elfogadni, amelyet a Bizottság elutasított (III-302.9 cikk)
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KETTŐS TÖBBSÉG A
MINISZTEREK TANÁCSÁBAN
•

A tagállamok 55%-a, de legalabb 15 orszag (I-24. cikk)
(a tagállamok kétharmada, ha a javaslat nem a Bizottságtól vagy az EU külügyminiszterétől
származik – külön szabályok a rendőrségi és igazságügyi együttműködés területén)

• …amely az EU népességének legalább 65%-át képviseli (I-24. cikk)
2009-ig továbbra is alkalmazzák a szavazatok súlyozását a
Miniszterek Tanácsában, eszerint 321 szavazatból 232 szükséges
a minősített többséghez a 25 tagállamból álló EU-ban (Jegyzőkönyv az
Unió intézményeire és szerveire vonatkozó átmeneti rendelkezésekről 2. cím 2. cikk)

PÉLDÁK AZ EU-25 ESETÉBEN:
• 3 nagy tagállam egy további állammal együtt megakadályozhat
egy javaslatot (ehhez mindenkor legalább 4 országra van szükség)
• A 10 új tagállam együttesen fellépve nem tud megakadályozni
egy határozatot
• A 11 legkisebb tagállam együttesen fellépve megakadályozhat
egy olyan határozatot, amelyet a többi 14 tagállam támogat
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AZ UNIÓ HATÁSKÖREI
•

Az EU kizárólagos hatáskörei (I-12. cikk)
- A tagállamok csak az EU felhatalmazásával cselekedhetnek

•

Megosztott hatáskörök (I-13. cikk)
- Azokon a területeken, ahol az EU rendelkezik jogalkotási
hatáskörrel, a tagállamok elvesztik ezt a jogukat
Az intézkedések összehangolásának hatásköre (I-16. cikk)
- Az Unió a tagállamok lépéseit „támogató, összehangoló és
kiegészítő intézkedéseket” tehet
- Az EU elfogadhat jogi aktusokat, de nem harmonizálhatja a
tagállamok saját jogrendszereit (I-15.5 cikk)

•
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AZ UNIÓ HATÁSKÖREI
•
•
•

A gazdaságpolitikák összehangolása (I-14. cikk)
Külön rendelkezések az euróövezetre (I-14.1 cikk és jegyzőkönyv)
Közös kül- és biztonságpolitika, és fokozatosan közös védelem
(I-15. cikk, I-39-40. cikk)

•
•

•

A szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének térsége (I-41. cikk)
Az EU tárgyalja meg a nemzetközi egyezményeket az összes
tagállam nevében azokon a területeken, amelyek az EU belső
jogalkotásához tartoznak (I-12.2 és I-6. cikk)
Jogi személyiség (I-6, I-39, I-40, I-41. cikk)
-

Eltűnik a pilléres szerkezetpillar
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KIZÁRÓLAGOS HATÁSKÖRÖK
(I-12. cikk)

•
•
•
•
•

Vámunió
A belső piac működéséhez szükséges versenyszabályok
Monetáris politika az eurót bevezető tagállamok tekintetében
A tengeri biológiai erőforrások megőrzése
Közös kereskedelempolitika

•

Nemzetközi egyezmények = „jogi személyiség” (I-12.2 és I-6. cikk)
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MEGOSZTOTT HATÁSKÖRÖK
(I-13. cikk)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Belső piac
A szociálpolitikának a III. részben meghatározott vonatkozásai
Gazdasági, társadalmi és területi kohézió
Mezőgazdaság és halászat (kivéve a tengeri biológiai erőforrások
megőrzését)
Környezet
Fogyasztóvédelem
Közlekedés
Transzeurópai hálózatok
Energia
A szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének térsége
A közegészségügy terén jelentkező közös biztonsági kockázatok
III. részben meghatározott vonatkozásai
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AZ INTÉZKEDÉSEK
ÖSSZEHANGOLÁSÁNAK HATÁSKÖRE
(I-16. cikk)

•
•
•
•
•
•
•

Az emberi egészség védelme és javítása
Ipar
Kultúra
Idegenforgalom
Oktatás, ifjúság, sport és szakképzés
Polgári védelem
Közigazgatási együttműködés
Az EU például felállíthat egy párhuzamos oktatási rendszert, de
nem alkothat jogszabályokat a nemzeti oktatás tartalmára
vonatkozóan
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AZ UNIÓ JOGI AKTUSAI
Jogalkotási aktusok
• Törvények – a korábbi „rendeletek”, teljes egészében kötelezőek
és közvetlenül alkalmazandók (I-32. cikk)
•

Kerettörvények – korábbi „irányelvek, címzettjeik a tagállamok
(I-32. cikk)

•

A Tanács és a Parlament együtt fogadja el őket (a politikák
területének 75%-a)

Nem jogalkotási aktusok
•

Rendeletek és határozatok (I-34. cikk)
-

•

Kötelezőek (a rendeletek közvetlenül alkalmazandók), a Tanács, a
Bizottság vagy az EKB fogadja el őket

Ajánlások és vélemények (I-32. és I-34.2 cikk)
-

Nem kötelezőek
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AZ UNIÓ JOGI AKTUSAI
• Felhatalmazáson alapuló rendelet nem alapvető
jogszabályok esetén (I-35. cikk)
- A Bizottság alkotja, törvények teszik kötelezővé őket
- A Bizottság által alkotott törvényeket csak a Parlament
(abszolút többséggel) vagy a Tanács (minősített többséggel)
vétózhatja meg (I-35. cikk)

• Végrehajtási aktusok
- Végrehajtási hatásköröket ruház a Bizottságra vagy a
Tanácsra olyan esetekben, amikor egységes feltételek szerinti
végrehajtás szükséges (I-36. cikk)
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ALAPJOGI CHARTA JOGILAG
KÖTELEZŐ LESZ
Az EU luxemburgi székhelyű Bírósága fog ítélkezni, és ítéletei irányadóak lesznek
•Emberi méltósághoz való jog
•Élethez való jog
•Személyi sérthetetlenségéhez való
jog
•A kínzás és az embertelen vagy
megalázó bánásmód és büntetés
tilalma
•A rabszolgaság és kényszermunka
tilalma
•Szabadsághoz és biztonsághoz való
jog
•A magán- és a családi élet
tiszteletben tartása
•Személyes adatok védelme
•Házasságkötéshez és
családalapításhoz való jog
•Oktatáshoz való jog
•Tulajdonhoz való jog
•Menedékjog
•Kollektív tárgyaláshoz és
fellépéshez való jog
•Munkaközvetítői szolgáltatások
igénybevételéhez való jog
•Aktív és passzív választójog a
helyhatósági választásokon
•Megfelelő ügyintézéshez való jog
•Dokumentumokhoz való hozzáférés
joga

•Az Ombudsmanhoz való fordulás
joga
•Petícióhoz való jog
•Hatékony jogorvoslathoz és
pártatlan bírósághoz való jog
•A kétszeres eljárás alá vonás és a
kétszeres büntetés tilalma
•Gondolat-, lelkiismereti és
vallásszabadság
•Véleménynyilvánítás és tájékozódás
szabadsága
•Gyülekezés és egyesülés
szabadsága
•A művészeti és tudományos élet
szabadsága
•A foglalkozás megválasztásának
szabadsága és a munkavállaláshoz
való jog
•A vállalkozás szabadsága
•Szabad mozgás és tartózkodás
•A bűncselekmények és büntetések
törvényességének és arányosságának
elvei
•Diplomáciai és konzuli védelemhez
való jog
•Aktív és passzív választójog az
európai parlamenti választásokon
•Az ártatlanság vélelme és a
védelemhez való jog

•Törvény előtti egyenlőséghez való
jog
•A megkülönböztetés tilalma
•Kulturális, vallási és nyelvi
sokféleséghez való jog
•Férfiak és nők közötti
egyenlőséghez való jog
•A gyermekek jogai
•Az idősek jogai
•A fogyatékossággal élő személyek
beilleszkedése
•A munkavállalók joga a vállalatnál
a tájékoztatáshoz és konzultációhoz
•Az indokolatlan elbocsátással
szembeni védelem
•Tisztességes és igazságos
munkafeltételek
•A gyermekmunka tilalma és a
fiatalok munkahelyi védelme
•Család és munka védelme
•Szociális biztonság és szociális
segítségnyújtás
•Egészségvédelem igénybe vétele
•Általános gazdasági érdekű
szolgáltatásokhoz való hozzáférés
•Környezetvédelem
•Fogyasztóvédelem
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ÚJ JOGALKOTÁSI TERÜLETEK
AZ ALKOTMÁNYBAN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Szellemi tulajdonjogok védelme
Világűr
Energia
Kultúra
Sport
Polgári védelem
Közigazgatási együttműködés
Humanitárius segítségnyújtás
Idegenforgalom
Bevándorlás
Közérdekű szolgáltatások
A szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének térsége
Menedékjog
Európai büntetőjogi együttműködés
Alapvető jogok – a III. részt képező Charta

(Néhány területtel a 308. cikkben foglalt rugalmassági klauzula foglalkozik)
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KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKA
• A kül- és biztonságpolitikában a fontos területeken
továbbra is egyhangúságra van szükség (I-39. cikk)
Az egyhangúságot a külpolitika esetében (de nem a
biztonság területén) az EU-csúcstalálkozó egyhangú
döntésével többségi döntéshozatalra lehet változtatni
(I-39.8 cikk)

• A kötelező katonai szolgálat a tagállamok hatáskörében
marad, de:
- Az EU-csúcstalálkozója egyhangú döntéssel bevezetheti a
közös védelmet. A tagállamoknak ezt alkotmányos
követelményeiknek megfelelően meg kell erősíteniük (I-40. cikk)
- A többség is dönthet így azáltal, hogy strukturált
együttműködést alakít ki, amelyhez csatlakozhatnak a
magasabb követelményeket kielégítő katonai képességekkel
rendelkező tagállamok (I-40.6 cikk)
18

Jens-Peter Bonde

AZ EU KÖLTSÉGVETÉSE
• További „saját forrásokat” (EU-finanszírozás)
egyhangúlag kell elfogadni (I-53. cikk), de:
- Az Európai Tanács egyhangú döntéssel elhatározhatja, hogy
a Tanács minősített többségi szavazással többéves pénzügyi
keretet fogadjon el (I-54.4 cikk)
- Az éves költségvetést tekintve mind az Európai Parlament,
mind a Tanács kérhet új javaslatot (I-55. cikk)
- Az EU „saját forrásainak” felső határa van, ami jelenleg a
GNP 1,24%-a (I-53. cikk)
- Az Európai Parlamenten és a Tanácson belüli többség
kiegészítő bevételeket teremthet „negatív kiadások” és
pénzbírságok formájában
- A tagállamoknak el kell látniuk az Uniót a szükséges
forrásokkal (I-53.1 cikk)
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AZ UNIÓ ÉRTÉKEI
• Az EU Alkotmánya a közös értékeken alapul:
(I-2. cikk)

az emberi méltóság
a szabadság
a demokrácia
az egyenlőség
a jogállamiság
az emberi jogok
a kisebbségek jogai

a pluralizmus
a tolerancia
az igazságosság
a szolidaritás
a megkülönböztetésmentesség
a férfiak és nők közötti egyenlőség
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AZ UNIÓ CÉLKITŰZÉSEI
• Az EU-nak számos különböző célkitűzése van
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

A béke, az általa vallott értékek és népei
jólétének előmozdítása
Egy belső határok nélküli, a szabadságon, a
biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló
térség... ...és egy egységes piac, ahol a verseny
szabad és torzulásoktól mentes
Fenntartható fejlődés, amely kiegyensúlyozott
gazdasági növekedésen alapul
Magas versenyképességű piacgazdaság
Árstabilitás
Teljes foglalkoztatottság és társadalmi haladás
A környezet minőségének magas fokú védelme
és javítása
A tudományos és műszaki haladás elősegítése
A társadalmi kirekesztés és megkülönböztetés
megszüntetése
Társadalmi igazságosság és védelem „A világ
többi részéhez fűződő kapcsolataiban az Unió
védelmezi és érvényre juttatja értékeit és
érdekeit és ...”
...hozzájárul a békéhez
Biztonság

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(I-3. cikk)

:

A Föld fenntartható fejlődése
A népek közötti szolidaritás és kölcsönös
tisztelet
Szabad és tisztességes kereskedelem
A szegénység felszámolása
Az emberi jogok védelme...
...különösen a gyermekek jogainak
védelme
A nemzetközi jog szigorú betartása és
fejlesztése...
...különösen az Egyesült Nemzetek
Alapokmányában foglalt alapelvek
tiszteletben tartása
A nők és férfiak közötti egyenlőség
A nemzedékek közötti szolidaritás
Gazdasági, társadalmi és területi kohézió
A tagállamok közötti szolidaritás
Kulturális és nyelvi sokszínűség
Az európai kulturális örökség
megőrzésének és tovább gyarapításának
szükségessége
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A VÁLASZTÓPOLGÁROK SZEREPE
AZ ALKOTMÁNYBAN
• A szavazók ötévente európai parlamenti képviselőket
választhatnak. Ezért Európa-szerte befolyásolhatják a
törvényeket. Ha az EU jogszabályokat alkot, a szavazók
nem változtathatják meg azokat saját országukban
• A szavazók nemzeti választásokon szavazhatnak, így
befolyásolhatják az ország szavazatát a Miniszterek
Tanácsában
• A szavazók nem választhatják meg országuk biztosát, a
Bizottságot vagy az Európai Tanács elnökét
• A szavazók rábírhatják nemzeti parlamentjüket, hogy
országuk lépjen ki az EU-ból, de ezt 2 évvel korábban be
kell jelenteni. Sok nem EU-tagállam azonban továbbra is az
EU-jogot alkalmazza
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A VÉGREHAJTÓI HATALOM
KINEVEZÉSE
• Az új európai parlamenti választásokat követően 25
kormányfő fog találkozni. A tagállamok kibővített
minősített többsége (25-ből 18), amely a polgárok 65%-át
képviseli, fogja kinevezni a következőket (I-21. és I-24.2 cikk):
- Az Európai Tanács elnöke
- Az EU „miniszterelnöke” (a Bizottság elnöke)
- Az EU „külügyminisztere” (egyben a Bizottság alelnöke)
Továbbá esetleg:
- Az EU gazdasági és pénzügy„minisztere”
- Az EU bel- és igazságügy„minisztere”
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A VÉGREHAJTÓI HATALOM
KINEVEZÉSE
• Minden tagállam kormánya javaslatot tesz a Bizottság
elnökére és a bizottsági tagokra (I-26)
• Az Európai Parlamentnek jóvá kell hagynia:
- A Bizottság elnökét (I-19.1 cikk), de csak egy jelöltet terjesztenek
elé
- A Bizottság egészét (I-26.2), de nem állíthat jelölteket

• A Bizottság elnökét és a bizottsági tagokat az Európai
Tanács minősített többséggel nevezi ki (I-26)
• Az Európai Parlament a Bizottsággal szemben a leadott
szavazatok kétharmadával és tagjainak többségével
bizalmatlansági indítványt fogadhat el, de nem választhat új
Bizottságot (I-25.8 cikk)
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Alternatív jelentés
A DEMOKRÁCIÁK EURÓPÁJA
•

Az Alkotmányt nem demokratikus úton dolgozták ki
-

•

A Konvent nem reprezentatív módon képviselte Európa népeit
-

•

A tagjelölt országokat csak egy megfigyelő képviselte az
Elnökségben
Az Elnökségben csak 3 politikai család képviseltette magát
A tagok nem fordíttathatták le, nem oszthatták szét, nem vitathatták
meg és nem szavazhattak módosító javaslataikról

Nem voltak jelen annak a 49%-nak a képviselői, akik 1992-ben
Franciaországban nemmel szavaztak a Maastrichti Szerződésre
Csak helyettes tagok képviselték a Nizzai Szerződésre Írországban
(2002) és az euróra Svédországban (2003) nemmel szavazó
többséget
Nem voltak jelen eurorealisták vagy euroszkeptikusok az
Elnökségben és a titkárságban

Az Alternatív jelentés ÚJ ALKOTMÁNYT követel, egy olyat,
demokratikusabb, mind a kidolgozási eljárásokat amely sokkal
reprezentatívabb és, mind tartalmát tekintve
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15 MEGFONTOLÁSRA
ÉRDEMES PONT
1. Szerződés alkotmány helyett: A demokráciák Európáját az EU
mint állam helyett
2. „Vékonyabb” szerződés: A 97 000 oldalnyi EU-jogszabály
karcsúsítása és egyszerűsítése, a határokon átnyúló kérdésekre való
összpontosítás, amelyekben a nemzeti parlamentek önmagukban
nem tudnak hatékonyan törvénykezni
3. Nyitott minden demokratikus európai állam számára, amely
tiszteletben tartja az Emberi Jogok Európai Egyezményét
4. A 30 különböző döntéshozatali eljárás leegyszerűsítése kettőre:
törvények és ajánlások, más kikötés hiányában a tagállamok 75%ának döntésével
5. Vétójog a leglényegesebb kérdésekben, amiről a nemzeti
parlament határoz és a következő európai csúcstalálkozón jelentik
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15 MEGFONTOLÁSRA
ÉRDEMES PONT
6. Törvények a legfontosabb közös ügyek területén: közös piaci
szabályok minimális normákkal a munkavállalók, a fogyasztók, az
egészség, a biztonság és a környezet érdekében
7. Rugalmas együttműködés: szorosabb együttműködés egyhangú
döntés esetén
8. Átláthatóság: minden megbeszélés és dokumentum nyitott és
átlátható, kivéve, ha a tagállamok 75%-a másként nem dönt
9. Tagállamonként egy szavazat a Tanácsban, a tagállamok 75%a dönt, ha egyben az EU népességének felét képviselik
10. A Bizottság: minden nemzeti parlamentből egy képviselő
alkotja, az EU Parlamentjének tartozik felelősséggel és az fel is
oszlathatja; a Bizottság elnökét a nemzeti parlamentek választják,
akik meghatározzák az éves jogalkotási rendet is
27
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15 MEGFONTOLÁSRA
ÉRDEMES PONT
11. A Bíróság ne alkosson jogszabályokat és tartsa tiszteletben az
Emberi Jogok Európai Egyezményét
12. Partnerségi megállapodások más országokkal, a szegényebb
nemzetek támogatása
13. Alaposabb vizsgálatok az ombudsman, a Számvevőszék és a
Költségvetési Ellenőrző Bizottság részéről, akik minden
dokumentumhoz hozzáférést kapnak
14. A nyelvek egyenlősége a jogalkotás során
15. Ne legyen EU-hadsereg, a békefenntartás az Egyesült
Nemzetek, a védelem a NATO feladata vagy az ország független
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Az Alternatív jelentés
DEMOKRATIKUS hatalmi szerkezete
•
•
•

•
•
•

A Bizottságot a nemzeti parlamentek nevezik ki, akik közvetlenül
képviselik a választópolgárokat
A törvényeket a nemzeti parlamentek javasolják
A határokon átnyúló törvények kérdésében a tagállamok 75%-a dönt
a Tanácsban és párhuzamosan a nemzeti parlamentekben is
megvitatják őket
A nemzeti parlament rendes körülmények között elfogadja a többségi
szavazást, de megvétózhat nagyon lényeges törvényeket
Az Európai Parlament megvétózhat minden törvényt, de a
törvényhozói hatalom a nemzeti parlamentek kezében van
Ebben a szerkezetben a választópolgárok mondják ki a döntő szót, a
törvényeket módosítani lehet a választások után, a miniszterek és a
biztosok parlamentjeiknek tartoznak felelősséggel és fel lehet állítani
őket
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A FÖDERALISTA DEMOKRATIKUS
hatalmi szerkezet
•
•

A Bizottságot az Európai Parlament választja és bármikor fel is
oszlathatja
Ha a nemzeti parlamentek hatásköreiket Brüsszelre ruházzák át,
azok egy demokratikus európai parlamenti rendszerre szállnak,
amely úgy működik, mint a nemzeti rendszerek
-

•

A törvényekről kétkamarás rendszerben döntenek, mindkét
kamarában egyszerű többséggel
Az államok képviseltetik magukat a Tanácsban (tagállamonként egy
szavazat) és a polgárok közvetlenül képviseltetik magukat az EU
Parlamentjében (a helyek elosztása arányosan vagy egy minimális
képviseletet biztosító rendszer alapján történik)

Ebben a szerkezetben a választópolgárok mondják ki a döntő szót,
a törvényeket módosítani lehet a választások után, a miniszterek
nemzeti parlamentjeiknek, míg a biztosok a közös Európai
Parlamentnek tartoznak felelősséggel
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MIT AKAR AZ EU ALKOTMÁNYA?
•

•
•

A hatásköröket a nemzeti
parlamentekről brüsszeli
köztisztviselőkre átruházni?
A törvényhozói hatalmat
végrehajtói hatalommá alakítani?
Növelni vagy korlátozni a
választópolgárok befolyását?
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I. ALTERNATÍVA: A DEMOKRÁCIÁK
EURÓPÁJA A KÖVETKEZŐKET AKARJA:
•
•

•

•

A hatásköröket visszaadni a tagállamoknak és a
határokon átnyúló kérdésekre összpontosítani
A nemzeti parlamenteket használni az EU
döntéseinek ellenőrzésére és a biztosok
megválasztására
Lehetővé tenni, hogy a nemzetállamok
szavazói mondják ki a döntő szót, minden
esetben tiszteletben tartva a nemzeti
alkotmányokat
Nem hisz egy „európai népben”
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II. ALTERNATÍVA: A FÖDERALISTA
SZEMLÉLET A KÖVETKEZŐKET AKARJA:
•

A döntéseket a nemzeti parlamentekről egy
kétkamarás EU Parlamentre átruházni

•

Nem megengedni, hogy a tagállamok
törvényhozói hatalmát nem átlátható
végrehajtói hatalommá alakítsák

•

A döntést Európa szavazói kezébe adni, egy
olyan Európáéba, amely föderalista szinten
szerveződik az európai szavazók által
működtetett közös parlamenti demokráciával
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ÖSSZEGZÉS
Mit választana?:
•
•
•

Az EU Alkotmányát?
A Demokráciák Európájának alternatív
jövőképét?
A közös európai parlamenti rendszerrel
működő demokratikus EU föderalista
jövőképét?
•

A választás az Ön kezében van
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