
 



 

2001-ben, amikor az Unió 
egyre inkább az egykori 
szocialista országok 
csatlakozása előtt állt, 
egyre fontosabbá váltak az 
intézményi reformok. A 
nyitáshoz való 
alkalmazkodásnak már 2001-
ben a Nizzai Szerződés egyik 
mellékletében hangot adtak, 
és a szerződésnek 
köszönhetően az Unióban olyan 
szavazórendszer jöhetett 
létre, amely 27 tagállamot is 
el tudott volna látni. 
Szintén 2001-ben a Laekeni 
Nyilatkozat által elindult 
egy alkotmányozási folyamat, 
és a felállított Európai 
Konvent elősegítette a 
tagállamok közötti 
párbeszédet is. Egy hosszabb 
szünet után 2007-ben 
megjelent a Berlini 
Nyilatkozat, amelyben 
kitűzték az új alkotmányhoz 
vezető folyamat 
menetrendjét. 



 

A Lisszaboni Szerződéshez 
számos stáció vezetett. 2007. 
június 21-23. között zajlott 
le az Európai Tanács 
csúcstalálkozója, ahol a 
résztvevők megállapodtak a 
Kormányközi Konferenciát 
illetően. 2007. július 23-án 
tartották meg Lisszabonban, 
ahol az új szerződés 
szövegére fordították a 
figyelmet. 2007. szeptember 
7-8. között tartottak egy 
értekezletet az Unió 
külügyminiszterei számára, 
majd ennek eredményeképp 
2007. október 18-19-én 
Lisszabonban véglegesítették 
a Lisszaboni Szerződés 
szövegét és legfontosabb 
pontjait. Az októberi 
csúcstalálkozó alkalmával 
jogi szakértők segítségével 
fogadták el a szerződés 
kontextusát, ekkor döntötték 
el, hogy a deklaráció a 
Lisszaboni Szerződés nevet 
kapja. 



  



A Szerződést végül 2007. 
december 13-án írták alá, és 
2009. december 1-jén lépett 
életbe. 

A Lisszaboni Szerződésnek 
köszönhetően a Közösség 
elnevezést felváltotta az 
Unió, tulajdonképpen a 
szerződéstől számítva 
használjuk az Európai Unió 
megnevezést. A szerződés 
célja az Unió demokratikus 
alapelveinek konzerválása, 
az átlátható működésre 
helyezve a hangsúlyt és a 
demokratikus 
elszámoltathatóság elvéhez 
való hűség. A manifesztum 
tisztázza az Unió 
hatásköreit, jogi 
kötelezettségeit. A 
Lisszaboni Szerződés továbbá 
kiáll a demokratikus 
egyenlőség, a képviseleti 
demokrácia és a részvételi 
demokrácia mellett, azoknak 
minden pillérét figyelembe 
veszi. 



A Lisszaboni Szerződés, vagy 
más néven az Európai Unióról 
szóló szerződés 
megfogalmazta, hogy a 
Parlament az Unió minden 
állampolgárát képviselve 
látja el funkcióit, valamint 
jogalkotási szereppel 
bővült, és a költségvetés 
kérdéseit illetően 
egyenlőségben részesült a 
Tanács mellett. A Parlament 
felhatalmazást kapott a 
Bizottság vezetőjének 
megválasztására, a Tanáccsal 
való közös megegyezéssel. A 
parlamenti képviselők 
számában is megegyezés 



született, 751 főt írt elő az 
új szerződés. 

Az Európai Tanács feladata 
lett, hogy elősegítse az 
alapvető fejlődést, és 
mintegy irányelvet mutatva 
érjen el innovációt. A 
Tanács nem lát el 
jogalkotási feladatokat, és 
vezetőjét 30 hónapos 
mandátumra választja, 
viszont a státusz nem 
feltétlen egy alkalomra 
szólhat, tehát legitim az 
újraválasztás. A Tanács 
mindemellett az Unió 
képviselője is, anélkül 
hogy felváltaná a 
tagállamok 
külügyminisztereit. A 
Tanács működését illetően a 
Szerződés nem változtatta 
meg a kettős többség elvét, 
vagyis a szavazások a 
tagállamok és az 
állampolgárok többségén 
alapszik. 



Az Unióról szóló szerződés 
megszilárdította a 
Bizottság szerepét is. A 
szervezet vezetője felelt a 
testület belső működéséért, 
a tárcák kiosztásáért, a 
biztosok kinevezéséért, a 
lemondási kérelmekért 
különleges helyzetek 
esetén. Az Unió Bírósága is 
könnyebben elérhetővé vált 
az állampolgárok számára, 
valamint szerepe az Unió 
minden területére 
kiterjedt, kivéve a közös 
kül- és 
biztonságpolitikára. A 
különböző szakpolitikai 
kérdések is kiemelt 
figyelmet kaptak, és a 
szubszidiaritás elvét 
fenntartva a fontos 
ügyekben való döntésekben a 
nemzeti parlamentek is 
nagyobb szerephez jutottak. 
A Szerződés tartalmaz egy 
szolidaritási záradékot is, 
amelyben kimondták, hogy a 



tagállamok kötelesek 
támogatást nyújtani 
egymásnak biztonság- és 
védelempolitikai 
kérdésekben és ügyekben, 
valamint terrortámadás, 
vagy természeti katasztrófa 
esetén segítségnyújtási 
kötelezettség áll fenn. 

Források 

https://hu.wikipedia.org/wiki
/Lisszaboni_szerz%C5%91d%C3%A
9s 

 

https://www.europarl.europa.e
u/about-parliament/hu/in-the-
past/the-parliament-and-the-
treaties/treaty-of-lisbon 

 

https://www.europarl.europa.e
u/factsheets/hu/sheet/5/a-
lisszaboni-szerzodes 
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