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1. Miért van szükség a Lisszaboni Szerződésre?

Az Európai Unió döntéseit az Alapszerződésekre alapozza, hiszen ezek tartalmát a tagállamok 
közösen határozták meg, és fogadták el. Az első ilyen az 1957-es Római Szerződés volt, me-
lyet egy kisebb – csupán 6 tagállamot összefogó – Európai Közösségre dolgoztak ki. Az EU 
folyamatos bővülésével azonban újabb, korszerűbb szerződésekre volt szükség, melyek alkal-
mazkodnak a társadalmi változásokhoz. Európa és a világ többi része olyan új kihívásokkal néz 
szembe, mint a globalizáció, a demográfiai változások, az éghajlatváltozás, az energiabiztonság 
és a terrorizmus, melyeket egyetlen állam sem képes önmagában hatékonyan kezelni. Európa 
csak együttműködve, hatékonyabb, elszámoltatható, átlátható és következetes 
módon, egységes fellépéssel képes reagálni a polgárai által megfogalmazott 
aggodalmakra.

Új EP: szigorúbb felügyelet az EU költségvetése felett

A Parlament – a Miniszterek Tanácsával együtt – dönt majd az EU teljes költségvetéséről. Mos-
tantól a Parlamentet illeti meg az utolsó szó joga az olyan „kötelező kiadások” kapcsán is (az 
EU-költségvetés kb. 45%-a), mint például a mezőgazdasággal vagy nemzetközi megállapodá-
sokkal kapcsolatos kiadások. 

Új EP: nagyobb beleszólás az EU vezetőinek kiválasztásába

A Parlament választja meg az Európai Bizottság elnökét, akit az EU állam- és kormányfői elő-
zetesen kijelölnek. A jelölés során figyelembe kell venni az európai választások eredményeit. 
A Parlament hozzájárulása szükséges az EU új külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének 
kinevezéséhez, aki egyben a Bizottság alelnöki teendőit is ellátja.

Új EP: az európai polgárok erősebb hangja

Az egyetlen közvetlenül megválasztott uniós intézményként a Parlamentnek új eszközei lesz-
nek, hogy erősebb hangot biztosítson az általa képviselt 500 millió állampolgárnak, és elszá-
moltathatóvá tegye feléjük az EU-t. A Parlamentnek gondoskodnia kell arról, hogy a Lisszaboni 
Szerződésben foglalt, az uniós polgárok jogait tömörítő Alapjogi Chartát, valamint az állam-
polgári kezdeményezésre vonatkozó új jogot (amely lehetővé teszi az emberek számára, 
hogy 1 millió aláírással új szakpolitikai javaslatokat kezdeményezzenek) hatékonyan végrehajt-
sák. A Parlament ezen kívül biztosítani fogja a nemzeti parlamentek jogainak védelmét, 
hogy azok kifogást emelhessenek olyan jogalkotási javaslatok ügyében, amelyeket megítélé-
sük szerint nemzeti szinten jobban tudnának kezelni. Lisszaboni szerződés



Fontosabbá válnak a jogok, az értékek, a szabadság, a szolidaritás és a biztonság, hiszen
	 •	elősegíti	az	Unióra	jellemző	értékek	érvényesülését	a	közösségen	belül	és	kívül;
	 •	beemeli	az	Európai	Unió	Alapjogi	Chartáját	az	elsődleges	európai	jogba;		
	 	•		az	Unió	és	a	tagállamok	közösen	léphetnek	fel,	ha	az	egyik	tagországnak	szüksége	van	

erre	(pl.	terrortámadás,	természeti	csapás,	ember	által	okozott	katasztrófa);
	 •		hatékonyabb	védelmet	biztosít	az	európai	polgárok	számára	(bűnözés	és	terrorizmus	

elleni fellépés, a polgári védelemmel, humanitárius segítségnyújtással és a közegész-
ségügyekkel kapcsolatos új rendelkezések).

Európa hatékonyabban tud fellépni globális szereplőként is, mivel
	 	•		a	 Szerződés	 létrehozza	 a	 külügyi és biztonságpolitikai főképviselő tisztségét 

(2010-től	Catherine	Ashton	tölti	be).	A	főképviselőt	egy	európai külügyi szolgálat is 
segíti	majd;

	 •		a	szerződés	önálló	jogi	személyiséggel	ruházza	fel	az	Európai	Uniót;	ennek	következ-
tében az EU nagyobb súllyal tud fellépni a tárgyalásokon és hatékonyabban szerepel 
nemzetközi	színtéren;

	 •		azért,	 hogy	 az	 Európai	Tanács	munkája	 folyamatos	 és	 következetes	 legyen,	megvá-
lasztják az Európai Tanács elnökét (Herman Van Rompuy, 2010-től).

4. Az Európai Parlament (EP) és a Lisszaboni Szerződés 5 pontban

Az Európai Parlament a tagállamok polgárait képviseli. A Lisszaboni Szerződés értel-
mében megváltozik a Parlament összetétele: az európai képviselők száma 
nem haladhatja meg a 751 főt (750 képviselő és az elnök). A parlamenti 
mandátumok elosztása az ún. csökkenő arány elve szerint történik, 
ami azt jelenti, hogy a nagyobb népességű államok esetén egy képvi-
selőre több polgár jut, mint a kisebb lakossággal rendelkező országok 
esetén. A szerződés előírja továbbá, hogy az egyes tagországok európai 
parlamenti képviseletét minimum 6, maximum 96 fő látja el

Új EP: jobban felvértezve a mai kihívásokkal szemben

A Lisszaboni Szerződés javítja az EU és a Parlament cselekvési és teljesítő képes-
ségét. A Lisszaboni Szerződés a Parlamentet egy új joggal is felruházza: a jövőben 
javaslatot tehet a szerződések módosítására.

Új EP: nagyobb befolyás Európa alakításában

A Lisszaboni Szerződés minden eddiginél jobban megnöveli az Európai Parlament befolyását 
Európa alakításában: jogalkotói hatáskörét több mint 40 új területre terjesztik ki, így a Parlament 
a tagállamok kormányait képviselő Miniszterek Tanácsával egyenrangú társjogalkotóvá vá-
lik (pl. a mezőgazdaság, az energiabiztonság, a bevándorlás, a bel- és igazságügy, az egészség-
ügy és a strukturális alapok területein).

2007. december 13-án írták alá a Lisszaboni Szerződést, 
amely a mai követelményekhez formálja az EU-t: gördüléke-
nyebbé teszi a döntéshozatalt, átláthatóbbá és demokratikusabbá 
az Európai Uniót, korszerűsíti az európai intézményrendszert. A 
Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jén lépett hatályba. Eu-
rópa az eddiginél nagyobb területen válik önálló döntéshozóvá és 
alkalmassá a közös fellépésre.

2. Kinek mi a feladata?
A Lisszaboni Szerződés leírja, hogy:

•	melyek	az	EU	jogkörei,
•	melyek	a	tagállamok	jogkörei,

•	melyek	a	megosztott	jogkörök.

Alapvető szabály, hogy az EU csak olyan jogkörö-
ket gyakorolhat, amelyeket a tagállamok ruház-
tak rá. Tiszteletben kell tartania, hogy az összes 
többi jogkör a tagállamok kezében van. Az EU 
kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a ver-
senyszabályok, az eurozóna monetáris politikája 
és a közös kereskedelempolitika fölött.
•		A tagállamok felelősek elsődlegesen olyan te-

rületekért, mint az egészségügy, az oktatás és az 
ipar.

•		Az	EU	és	a	 tagállamok	osztoznak az olyan területek 
feletti hatáskörön, mint a belső piac, a mezőgazdaság, 
a közlekedés és az energiaügy.

3. Kulcsterületek

Európa demokratikusabbá és átláthatóbbá válik, mivel 
	 •		megerősödik	az	Európai	Parlament	és	a	nemzeti	parlamentek	szerepe;	
	 	•	a	polgárok	nagyobb	lehetőséget	kapnak	arra,	hogy	érvényesítsék	elképzeléseiket;
	 •  világosabbá válik, kinek mi a feladata európai, illetve nemzeti szinten. Az uni-

ós döntésenek  a polgárokhoz a legközelebb álló szinten kell megszületniük 
(szubszidiaritás	elve);

	 •		a	szerződés	lehetőséget	biztosít	arra,	hogy	a	tagállamok	kilépjenek	az	Unióból.
Európa hatékonyabbá válik, mivel
	 	•	egyszerűbbé	válnak	az	uniós	munkamódszerek	és	szavazási	szabályok;
	 •	az	intézményrendszer	korszerűsödik.


