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Ez az Útmutató az Európai Unió Tanácsának (a továbbiakban: Tanács) elnökségét 2011. I. 

félévében ellátó személyek felkészüléséhez gyakorlati megközelítésben kíván segítséget 

nyújtani. Nem célja tehát a Tanács, mint intézmény funkciójának és jogállásának, 

hatáskörének és formációinak, működésének és eljárási szabályainak, valamint a többi uniós 

intézménnyel való együttműködése jogi kereteinek részletes bemutatása, az ezekkel 

kapcsolatos bővebb ismeretek a már megjelent elnökségi füzetekben megtalálhatóak.
1
 Az 

elnökségi feladatok tényleges ellátásához nélkülözhetetlen elméleti jellegű tudnivalókat 

azonban ez az Útmutató is tartalmazza.  

 

A jövő év első felében valamennyi, a Tanács elnökségét ellátó magyar miniszternek 

(államtitkárnak) kulcsfontosságú személyes szerepe és közrehatása lesz a Tanács egészének 

és az adott tanácsi formációnak a soros elnökség időszakára eső feladatai ellátásában, illetőleg 

az európai integráció elmélyülésének és kibővülésének sikeres előre vitelében. Ez a szerep 

elsősorban a Tanács üléseinek elnöklésével, ezen túlmenően pedig az Unió döntéshozatali 

mechanizmusának másik két szereplőjével, a döntéshozatali javaslatok megtételére - néhány 

terület, mint a közös kül- és biztonságpolitika kivételével – kizárólagosan jogosult Európai 

Bizottsággal, illetőleg a társ döntéshozó (és jogalkotó) Európai Parlamenttel való 

együttműködési kapcsolatokban valósul meg, amit a tagállamokkal való folyamatos 

informális egyeztetések egészítenek ki. 

 

Az Útmutató mindenekelőtt a Tanács jogilag szabályozott belső működésének, üléseinek 

(amelynek a Bizottság állandó szereplője) gyakorlati tennivalóit veszi sorra. Második 

részében pedig az Európai Parlamenttel való kapcsolatokkal foglalkozik, amelyek jórészt 

ugyancsak jogszabályokra, továbbá a gyakorlatban kialakult szokásokra épülnek. Mindez nem 

jelenti azt, hogy az elnökséget ellátó magyar személyeknek ne lenne kiemelt feladata 

szakterületükön a bizottsági és a tagállamokkal való informális kapcsolatok ápolása, a velük 

való folyamatos egyeztetés. Ez utóbbiak csatornáit és módozatait azonban valamennyi 

miniszter (államtitkár) maga alakítja ki partnereivel. Természetesen az uniós együttműködés 

hagyományai alapján létrejött alapkövetelmények e tekintetben is vannak, így pl. a partnerek 

számára való folyamatos rendelkezésre állás az elnökség előtt és alatt; az átláthatóság és a 

korrekt információáramlás biztosítása; kiemelt figyelem az érzékenységekre és töréspontokra; 

mindenki meghallgatása és minden ország felé a nyitottság kifejezésre juttatása. Ezen 

alapkövetelmények fontosságát ehelyütt is hangsúlyozni kell, de önálló fejezetben történő 

ismertetésük ebben az Útmutatóban egyediségükre tekintettel nem indokolt. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Dr. Dienes-Oehm Egon: Az Európai Unió: alapismeretek, intézmény- és jogrendszer, döntéshozatali 

mechanizmus 

Dr. Stelbaczky Tibor: Kézikönyv a Tanács eljárási szabályzatához 

Dr. Dienes-Oehm Egon – Dr. Stelbaczky Tibor: Az Európai Unió jogi aktusai és jogalkotási eljárásai. A rendes 

jogalkotási eljárás 
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I. A TANÁCS ÜLÉSEI 
 

A. Általános tudnivalók 
 

1. A Tanács formációi, üléseinek helyszíne és időpontja 

 

1.1. A Lisszaboni Szerződés 2009. december 1.-jei hatálybalépése óta a Tanács üléseit 10 

formációban tartják.
2
 Ezek közül állandó elnöke van- az Európai Bizottság alelnöke és az 

Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője személyében (jelenleg a brit Lady 

Ashton) – a Külügyi Tanácsnak, a többi kilenc Tanács elnökségét 2011. I. félévében 

Magyarország erre a Kormány döntésével kijelölt miniszterei illetőleg államtitkárai 

(idegen nyelveken: delegált miniszterei) látják el. 

 

1.2. Az egyes formációk formális és informális üléseket tartanak. Utóbbiakat a soros 

elnökséget adó tagállam országában az adott félévben rendszerint egy alkalommal tartják, 

ezeken hivatalos uniós döntések, jogszabályok, joghatást eredményező ajánlások nem 

születhetnek. A formális ülések helyszíne Brüsszel, a Tanács Justus Lipsius (JL) épülete, 

annak 50. szintje, kivéve az áprilisi, júniusi és októberi üléseket, amelyeket 

Luxemburgban, a kirchbergi Európa Központban tartanak. Mindkét helyen nemzeti 

delegációs irodák állnak a tagállami küldöttségek rendelkezésére 

 

1.3. Az egyes tanácsi formációk közül jellemzően minden hónapban tart ülést az Általános 

Ügyek Tanácsa (GAC), a Külügyek Tanácsa (FAC), a Gazdasági és Pénzügyi Tanács 

(ECOFIN) és a Mezőgazdasági és Halászati Tanács (AGRI). A Bel- és Igazságügyi 

Tanács (JAI) február, április és június folyamán ülésezik a magyar elnökség alatt. A többi 

Tanács általában egy-két, esetleg több (pl.: TTE) ülést tart az adott félév során. Az egyes 

ülések kezdési időpontját az elnökség határozza meg, általában a 10 óra a szokásos, de 

lehetnek olyan kétnapos ülések is, amelyek délután (pl.: 15
h-

kor) kezdődnek. Az egész 

napos ülések rendszerint ebéddel, a másnapra átnyúlóak pedig vacsorával járnak együtt, 

ami alkalmat nyújt egyes érzékeny, illetőleg bizalmas természetű témák politikai célú elvi 

megtárgyalására, a formális döntés elősegítése céljából. 

 

2. A tanácsülések résztvevői és ülésrendje, illetőleg napirendje 

 

2.1. A tanácsüléseken a miniszter (helyettesítésére a nemzeti parlamentben jogosult 

államtitkár), távollétükben a brüsszeli Állandó Képviselet (COREPER) illetékes tagja 

jogosult az adott ország küldöttségének vezetésére, a tagállam nevében való felszólalásra. 

A tanácsülések (és az azt megelőző előkészítő ülések) állandó résztvevője az Európai 

Bizottság illetékes tagja, illetőleg az általa felügyelt és az adott témákért felelős 

                                                 
2
 Az állandó képviselők (COREPER II) előkészítésében működik: Általános Ügyek Tanácsa (GAC); Külügyek 

Tanácsa (FAC); Bel- és Igazságügyi Tanács (JAI) és Gazdasági és Pénzügyi Tanács (ECOFIN). A helyettes 

állandó képviselők COREPER I előkészítésében működik: Közlekedés, Távközlés, Energia Tanács (TTE); 

Környezetvédelmi Tanács (ENVI); Mezőgazdasági és Halászati Tanács (AGRI); Foglalkoztatási, Szociális, 

Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanács (EPSCO); Oktatás, Kultúra, Ifjúsági és Sport Tanács (EYC), 

valamint Versenyképességi Tanács (belső piac,ipar,kutatás, világűr,COMP). 
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főigazgatóság képviselői. Miután ugyanazon tanácsi formáció ülése több miniszter 

illetékességébe tartozhat az egyes tagállamok esetében, ajánlott, hogy az elnökség az 

adott Tanács napirendjét az összefüggő napirendi pontok csoportosításával szervezze 

meg, elősegítve ezzel a nemzeti képviselők részvételét. Sok esetben ezért külön napokon 

tárgyalják az egymástól elkülönülő olyan témákat, amelyek számos tagállamból más és 

más miniszter hatáskörébe tartoznak. (Pl.: TTE Tanács, Versenyképességi Tanács) 

 

2.2. A tanácsüléseket általában négy, vagy hatszögben elhelyezett asztalok mellett tartják. Az 

elnök középen ül, akit baloldalról a Tanács Főtitkárság illetékes munkatársa (rendszerint 

főigazgató), jobbján – az adott formációtól függően az elnökséget adó ország állandó 

képviselője vagy helyettes képviselője (a Mezőgazdasági Tanács agrárpiaci napirendi 

pontjai tárgyalásakor a mezőgazdasági különbizottság (SCA) tagállami képviselője) 

támogat. Az elnöki sorban helyezkednek még el a Tanács Jogi Szolgálatának és az 

elnökséget ellátó tagállam szakértői is. A Bizottság küldöttségének képviselői az 

elnökségi asztallal szemben foglalnak helyet. A tagállamok képviselőinek, ideértve az 

elnökséget adó ország nemzeti kiküldöttjeit (általában helyettes államtitkárok, 

főosztályvezetők) ülésrendje félévenként változik. Az elnökségi asztaltól bal felé a 

korábbi elnökséget adó tagállam képviselői, jobbról a soron következő elnökség 

miniszterei ill. COREPER képviselői ülnek, a félévenkénti mozgást az elnöklet sorrendje 

határozza meg. 

 

2.3. Az egyes tanácsülések napirendje minden esetben kétszer két részre oszlik. 

Mindenekelőtt meg kell különböztetni a „jogalkotási döntéshozatalt” (első rész) „a nem 

jogalkotási tevékenységtől” (második rész). További felosztás, tehát mind az első, mind a 

második rész esetében alkalmazandó szabály az, hogy a napirendi pontok vita nélküliek 

(„A”), illetőleg vitás („B”) kérdések lehetnek, azaz alrészekre oszlanak. 

 

Az „A” pontokról az állandó bizottságokban a COREPER I vagy COREPER II képviselők 

korábban már megegyeztek, így a Tanács részéről már csak formális jóváhagyást 

igényelnek. Nincs róluk vita tehát a tanácsülésen, ami nem zárja ki azt, hogy a tagállamok 

miniszterei azokkal kapcsolatban (informálisan előre jelzett) nyilatkozatot tegyenek. Ha 

bármely miniszter mégis ellenzi a jóváhagyást, az adott döntéstervezet jellemzően lekerül 

a napirendről. Említést érdemel még, hogy az egyes tanácsüléseken más ágazati 

tanácsokhoz tartozó témákban is elfogadhatnak döntéstervezeteket „A” napirendi pont 

alatt, lévén a Tanács jogilag egységes intézmény. 

 

A „B” pontok különböző döntéstervezeteket, illetőleg témajavaslatokat jelölhetnek: 

 

a) tanácsi megállapodás (egyezség) jogalkotási ügyben (rendszerint a több lépcsős, 

Parlamenttel közös rendes jogalkotási eljárás első tanácsi olvasatában kerül sor erre, a 

„politikai megállapodás”-nak nevezett belső, a tagállamok között miniszterek szintjén 

létrejövő egyezségre); 

 

b) politikai vita valamely kulcskérdésben (általában fontos ügyekben és akkor használják 

ezt az eszközt, amikor a tagállamok a döntéshozatali eljárásban még nem készek a 

megállapodásra és a miniszterek politikai jellegű együttműködésére, a későbbi döntést 

megalapozó állásfoglalására van szükség); 
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c, tanácsi állásfoglalások és ajánlások (ún. tanácsi következtetések, ezek nem jogalkotási 

ügyek, de kifejezik a Tanács jövőbeni döntéseinek, későbbi jogalkotásának irányultságát, 

így végeredményben joghatással járnak);  

 

d, egyéb ügyek, mint jogalkotási előrehaladásról szóló jelentések vagy tájékoztatást nyújtó 

egyéb beszámolók (általában indokolt az idetartozó kérdések számát a minimálisra 

csökkenteni, ugyanakkor szükségesek lehetnek az egyébként elsőbbséget élvező 

kérdésekben) 

 

3. Szavazási szabályok és határozatképesség 

 

3.1. Az elnöknek mindig tudnia kell, hogy a napirenden lévő döntéstervezetekre milyen 

szavazási szabályok alkalmazandók, jóllehet a valóságban szavazásra csak ritkán kerül sor. 

Az elnökség a minősített többség (vagy az egyhangúság) meglétét valamely ügy 

tárgyalásának, megvitatásának, tehát a döntés előkészítésének minden szakaszában, már a 

tanácsi munkacsoportokban, illetőleg az állandó képviselők bizottságában felügyeli és az ügy 

megoldásának kezdeményezésére vonatkozó jogát és kötelezettségét éppen arra figyelemmel 

gyakorolja, hogy milyen módon biztosítható az adott kérdésben előírt többségű, vagy az 

egyhangú aktus meghozatala. 

 

a) Jogalkotási döntéshozatal esetén túlnyomórészt a minősített többség követelménye 

érvényesül. Miután a magyar elnökség időszaka alatt (és utána is, 2014. október 31-ig) a 

korábbi szabályok maradnak hatályban, ez azt jelenti, hogy a tagállamokat eltérő, a 

lakosságuk száma szerint súlyozott szavazat illeti meg. A jogi aktusok elfogadásához a tagok 

többsége által leadott 255 igen szavazat szükséges, de bármely tag kérheti annak 

megvizsgálását, hogy a minősített többséget adó tagállamok képviselik-e az Unió 

népességének legalább 62%-át. (A szavazatok tagállamonkénti súlyozását az Útmutató 1. 

számú melléklete tartalmazza.) Fontos szabály, hogy a bizottsági javaslatot csak egyhangúlag 

lehet megváltoztatni, ha a Bizottság a változtatással nem ért egyet. Minősített többségi döntést 

előirányzó rendelkezés alkalmazásakor a tartózkodás valójában ellenszavazatnak minősül 

(miután legalább 255 igen szavazatnak kell összejönnie), miközben az az egyhangú döntést 

megkívánó esetekben az elfogadásnak nem akadálya. 

 

b) A tanácsi állásfoglalások és ajánlások politikai okokból a gyakorlatban ténylegesen 

egyhangú elfogadást igényelnek, jóllehet tisztán jogi szempontból a minősített többség 

követelményének kellene érvényesülnie mindazokban az esetekben, amikor az alapszerződés 

így rendelkezik. 

 

3.2. A tanácsülések döntéseinek érvényességéhez határozatképesség (quorum) szükséges, ami 

a Tanács tagjai többségének jelenlétéhez kötött. Formális szavazás esetén valamely tagállamot 

csak minisztere (államtitkára) képviselhet, az állandó képviselő illetve helyettes nem. Arra 

ugyanakkor van jogi lehetőség, hogy a Tanácsban annak valamely tagját egy másik tag 

képviseljen, azaz az egyik tagállam minisztere helyett felhatalmazás alapján egy másik 

tagállam minisztere szavazzon, jóllehet erre a gyakorlatban nem igen találni példát.  

 

4. Nyelvhasználat és tolmácsolás; nyilvánosság; jegyzőkönyv; és egyéb fontos általános 

tudnivalók 
 

4.1. A formális tanácsülésen jellemzően minden miniszter a saját nyelvén beszél, mivel az 

Unió valamennyi hivatalos nyelvén van egyidejű tolmácsolás. A gyakorlatban azonban 
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előfordul, különösen ha jogszabály szövegezés a vita tárgya, hogy egyes miniszterek a 

tervezet nyelvétől függően az angol vagy a francia nyelvet használják. Olyan esetekben pedig, 

amikor valamely napirendi pont elvi, politikai kérdéseit az ebéden (vacsorán) vagy az 

elnökség külön, előzetes meghívásra a tanácstermen kívül, az elnökségi szobában informális 

keretek között vitatják meg, kivételesen előfordulhat, hogy nincs minden nyelvre tolmácsolás. 

(Az informális tanácsüléseken az angol, a francia és a német nyelven kívül nincs kötelező 

tolmácsolás, a használható nyelveket az elnökség határozza meg.) A beszélőnek felszólalása 

előtt meg kell nyomnia a piros gombot és ügyelnie szükséges arra, hogy a tolmácsnak időre 

van szüksége az egyidejű fordításhoz. Ezért lassan, szüneteket tartva, ha indokolt a lényeget 

megismételve javasolt felszólalni, illetőleg az esetenként előre írásban elkészített felszólalást 

megelőzőleg célszerű a tolmácsoknak átadni. A fülhallgató használatakor általában az 0-s 

csatorna a teremhang, az 1-es a német, a 2-es az angol, a 3-as a francia, a 16-os a magyar 

nyelvű tolmácsolás. Írásban valamennyi, a tanácsülés alapjául szolgáló dokumentum minden 

nyelven elkészül, így magyarul is Az ülés alatt változó szövegek azonban angol, esetleg 

francia nyelvű változatokban készülnek el gyorsan, az alapszövegezés túlnyomó részt az 

angol. Bármely küldöttség jogosult egy döntéstervezet megvitatásának elhalasztását kérni 

mindaddig, amíg az minden nyelven nem áll rendelkezésre.  

 

4.2. Ha a Tanács erről nem határoz másként, valamennyi tanácsülés nyilvános a 

nagyközönség számára, amennyiben rendes jogalkotási döntésről van szó, mégpedig úgy, 

hogy televízión közvetítik a Tanács sajtószobája számára, valamint interneten is nyomon 

követhető. Amikor tehát „A” pontként a Tanács politikai megállapodást ér el, vagy a 

miniszterek közös álláspontot fogadnak el, amelyet az elnök képvisel az Európai Parlamenttel 

való rendes jogalkotási (együttdöntési) eljárásban, a tv-kamerák jelen vannak és sugároznak. 

Minden más, nem jogalkotási eljárásban tárgyalt napirendi pontot az elnökségnek előzetesen a 

tagállamokkal tisztáznia, majd azonosítania, nyilvános vitára alkalmasnak nyilvánítania 

szükséges. A televízió által közvetített jogszabály elfogadásokon kívül a közvélemény más 

formában is gyorsan értesülhet a tanácsülésen elért jogalkotási eredményekről. Az erről szóló 

dokumentumok ugyanis rövid időn belül felkerülnek a Tanács honlapjára. 

 

4.3. A tanácsülésen hozott döntéseket, adott esetben a hozzátartozó nyilatkozatokat tartalmazó 

formális jegyzőkönyvet a Tanács Főtitkársága készíti el. A jegyzőkönyv általában nagyon 

rövid (hozzá a hosszabb szövegek mellékletekként csatolhatók) és valamely következő 

tanácsülés egyik „A” pontjaként fogadják el azt. 

 

4.4. Az Útmutató 4.1. pontjában már volt szó arról, hogy a formális tanácsülések részét 

képezhetik olyan hivatalos ebédek vagy vacsorák, amelyek valójában munkaülések. Ezeket az 

ebédeket a Tanács Főtitkársága rendezi és fizeti, vendéglátójuk az elnök, akit a Főtitkárság 

illetékes képviselője, valamint az elnökséget adó ország állandó képviselője vagy helyettese 

támogat. Az ebéden részt vesz továbbá az Európai Bizottság témáért felelős tagja. A 

tolmácsolás rendszerint korlátozott, azaz nincs minden nyelven, az elnökséget adó országnak 

azonban nyilvánvalóan módjában áll a saját nyelv használatáról időben rendelkeznie. A 

munkaebédek jellege és jogi természete az informális tanácsülésekéhez hasonlatos annyiban, 

hogy ezeken  a „korlátozott üléseken” önmagában formális döntést nem hoznak, akkor sem, 

ha az adott téma a napirenden is szerepel. Utóbbi esetben az elnök jelent arról a formális 

tanácsülés számára. Az Általános Ügyek Tanácsa, illetőleg a Külügyek Tanácsa ülésein 

gyakran harmadik ország minisztere is részt vesz, például csatlakozási tárgyaláshoz vagy 

társulási tanácsüléshez kapcsolódóan, továbbá azokon részt vehet az Európai Tanács állandó 

elnöke. 
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B. Az elnökség tennivalói a tanácsülés előtt 
 

5. A tanácsülések előkészítése az Állandó Képviselők Bizottságában 

 

5.1. A tanácsi munkacsoportok tevékenysége alapján az Állandó Képviselők Bizottságában 

(COREPER), a 2. számú lábjegyzetben szereplő illetékesség szerint készítik elő a 

tanácsülések napirendi pontjait. (Az AGRI Tanács közös mezőgazdasági politika körébe eső 

témáit, ahogyan ezt említettük, az SCA készíti elő a COREPER I helyett.) 

 

5.2. Az adott tanács előzetes napirendjét legalább 14 nappal a tanácsülés előtt az illetékes 

COREPER határozza meg az elnök indítványa alapján. A napirendre bármely tagállam 

javaslatot tehet 16 nappal a tanácsülést megelőzően. A 14 napos határidőn belül a napirend 

kiegészítéséhez valamennyi tag hozzájárulása szükséges. 

 

5.3. A COREPER célja, hogy szűkítse a témákat és lehetőleg csak olyan pontok kerüljenek a 

napirendre, amelyek esetében formális döntés szükséges, vagy a miniszterek ülésétől 

valamely ügy európai közös érdekeknek megfelelő előmozdítása várható. A végleges 

kompromisszum körvonalai következésképpen szokás szerint a COREPER-en válnak 

világossá, amelynek az elnöke a Tanács elnökének is tanácsokat ad ahhoz, mi a legcélszerűbb 

és legjobb út a megállapodás létrehozásához. 

 

6. A Tanács elnökének javasolt tennivalói az ülés előtt 

 

6.1. Az iratok tanulmányozása 

 

Különösen a Tanács Főtitkársága által készített rövid összefoglaló, a COREPER jelentése és – 

elsősorban – a döntéshozatalra váró jogszabálytervezet főbb rendelkezései azok, amelyeket a 

tanácsülés elnöki feladatait ellátó személynek elengedhetetlen előzetesen alaposan átnéznie. 

Nagyon fontos tehát, hogy az elnök ne csak a fő vitás kérdéseket, hanem a 

jogszabálytervezetek megfogalmazását illetően is kellően tájékozott legyen, hiszen a 

tanácsülésen nem egyszer tényleges és részletekbe menő viták folynak, és eközben gyakran 

hivatkoznak a tervezet rendelkezéseire, valamint azokra az oldalszámokra, amelyeken a 

hivatkozott rendelkezések találhatók. Az elnök csak akkor tudja ezeket a felszólalásokat 

kezelni, a félreértéseket, a vita rossz irányba való fejlődését elkerülni, összességében azt 

ellenőrzése alatt tartani, ha a szóban forgó dokumentumok tartalmát, ideértve a tervezet 

paragrafusait is, és a nyitott kérdésekben a tagállamok eltérő álláspontját a legfontosabb 

részletekre kiterjedően ismeri. 

 

6.2. Előzetes megbeszélés a Bizottság illetékes tagjával 

 

Miként arra a korábbiakban már utalás történt, valamely jogi aktust a Tanácsban 

(munkacsoportokban és a COREPER-en is) a tagállamok csak egyhangúan változtathatják 

meg a Bizottság akarata ellenére. Ebből következően az elnökség számára létkérdés a 

Bizottság álláspontjának ismerete a tanácsi változtatási szándékokat illetően. Mindez az 

elnökség számára néha az utolsó pillanatig nagyon nehézzé teszi a kompromisszumos javaslat 

megfogalmazását. Ezen segít az elnökség és Bizottság illetékes főigazgatósága közötti állandó 

kapcsolattartás és ennek keretében az adott Tanács elnökének és a Bizottság tagjának a 

tanácsülést megelőző találkozója és a kérdéses ügyekben való megbeszélése. 

 

6.3. Előzetes megbeszélés a kulcstagállamokkal 
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Legalább telefonon indokolt a tanácsülés előtt kapcsolatot tartani azokkal a tagállamokkal, 

amelyek egyetértése, illetőleg támogatása elengedhetetlen az elnökség által tervezett 

kompromisszumos megoldási javaslatok elfogadtatására. 

 

7. A tanácsülés előtti belső tájékoztatás („briefing”) 

 

7.1. A Tanács működése során kialakult gyakorlat szerint a tanácsülés előtt az elnök belső 

szóbeli és írásbeli tájékoztatást („briefing”) kap arról, hogy mi várható az ülésen, egyben 

tanácsot adnak számára miként kezelje az egyes napirendi pontokat. 

 

7.2. A „briefing” írásos szövegét, tehát a tanácsülés pontos forgatókönyvét a 

beszédelemekkel, a Tanács Főtitkársága készíti el az elnök számára a soros elnökség állandó 

képviseletével együttműködve.(Utóbbi közli a Főtitkársággal azt a tartalmat, amit az elnök a 

„briefing” szövegében látni kíván.) A napirenddel kapcsolatos dokumentumokkal együtt a 

„briefing” írásos szövegének néhány nappal az ülés előtt rendelkezésre kell állnia. (A 2. sz. 

melléklet mutatja be az írásbeli tájékoztatás azon elemeit, amelyeket a Tanács Főtitkársága 

alkalmaz, és az adott esetben tartalommal megtölt.) 

 

7.3. A tanácsülést megelőző nap este az elnöknek már Brüsszelben (áprilisban, júniusban és 

októberben Luxemburgban) kell lennie, hogy az írásos „briefing” mellett szóban is 

megkaphassa a tanácsülés állandó közreműködőitől az ülés levezetéséhez szükséges 

tájékoztatást és reagálhasson arra. A soros elnökség állandó képviseletével mindenképpen sor 

kerül az ülést megelőző este „briefing”-re, ezen a Tanács Főtitkárságának képviselői – az 

elnök kívánsága szerint - vagy részt vesznek, vagy nem. Utóbbi esetben a Főtitkársággal való 

megbeszélést külön tartják meg, akár vacsora keretében. Az elnök és a Bizottság tagja hasonló 

„briefing”-je jellemzően közvetlenül az ülés előtt van, de pl.: a GAC esetében gyakori az 

előző esti közös találkozó és tájékoztatás. A Tanács Főtitkárságának képviselője 

természetesen ekkor is jelen van. 

 

C. A Tanács elnöklése az ülésen és a sajtókonferencia 

 

8.Az elnöklés íratlan magatartási szabályai 

 

8.1. Az elnökség fő kötelezettsége, hogy a Tanács ügyeit hatékonyan és pártatlanul 

előmozdítsa. Valamely elnökség sikerét számosan abban mérik le, hogy meg tudott-e felelni 

azoknak az előzetes elvárásoknak, amelyek a döntésre érett jogalkotási és egyéb tervezetek 

adott elnökség időszaka alatti elfogadtatására irányultak. 

 

8.2. Az elnökségi tevékenység pártatlan végzésének követelményéből következik, hogy az 

elnök nem a saját országa nevében és érdekében nyilvánul meg. A nemzeti álláspont 

képviseletére a tagállami tábla mögött ülő képviselő illetékes, akinek jellemzően ritkán kell 

megszólalnia. (Mindez folyománya annak, hogy a tanácsi üléseken a tagállamok elsősorban 

akkor szólnak hozzá, ha az adott javaslattal részben vagy egészben nem értenek egyet. Az 

ilyen lehetőségek lehetséges kiküszöbölése érdekében az elnökséget adó ország a féléves 

menetrend elkészítésekor általában elhagyja azoknak a témáknak a saját időszaka alatti 

tárgyalását, amelyekben tagállamának érdeke ütközik a többségi közös érdekkel.) 

 

8.3. A Tanács Főtitkársága az Európai Unió Tanácsának hivatali szervezete, mint ilyen segíti 

a legfőbb döntéshozó szerv munkáját és működését. E hivatali szervezet szakértői állománya 
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nyilvánvalóan a tanácsülések állandó stábját jelenti, tartalmi és eljárási kérdésekben egyaránt 

az elnökség tanácsadó szerve. Eljárási kérdésekben mindig a Tanács Főtitkárságának tanácsát 

indokolt követni.  

 

8.4. A 23 nyelven folyó tanácsülés irányítása és vezetése különösen nehéz feladat. Az elnök 

világos, nem túl gyors, a tolmácsolást segítő beszéde a tanácsülés sikeres lebonyolításához 

elengedhetetlen.  

 

9. A hatékony tárgyalásvezetés gyakorlati követelményei 

 

9.1. A hatékony tárgyalásvezetés gyakorlati követelményei a Tanács működési tapasztalatai 

alapján fogalmazódtak meg, közülük jó néhány a Tanács eljárási szabályzatában is szerepel. 

A legfontosabb ilyen „parancs”: kerülni kell a hosszú és unalmas „table round”-ot, a 

körkérdéseket, amikor 27 ország képviselőit feleslegesen hozzászólásra buzdítják. 

 

9.2. A további gyakorlati követelmények közül a legfontosabbak a következőek: 

 

a) A minisztereket célszerű az ülés kezdetén felkérni arra, hogy felszólalásaikat 3 percre 

korlátozzák.  

 

b) Indokolt ún. „vezér szónokokat” használni olyan esetekben, amikor két vagy többféle irány 

mellett sorakoznak fel a tagállamok, így a „table round” elkerülhető, illetőleg minimális 

időtartamra (valamelyik irány támogatásának vagy elutasításának kifejezésére) korlátozható. 

A „vezér szónokok” a COREPER ülésen előre azonosíthatók. 

 

c) Írásbeli hozzájárulás is kérhető előzetesen, ez teszi lehetővé azt, hogy a miniszterek 

felszólalásaikban csak a kulcsfontosságú politikai kérdésekre összpontosítsanak.  

 

10. Az ülés levezetése 

 

10.1. Az előirányzott kezdési időpont (rendszerint 9.30 vagy 10 óra) után kb. 10 percig a 

fotósok is a teremben vannak, az elnök ezt követően ad jelt a tanácsülés megkezdésére. Az 

ülés megnyitásakor az elnök a szokások szerint az új minisztereket üdvözli, nevüket a 

Főtitkárság bocsátja az elnök rendelkezésére. Az elnök  következő feladata, hogy a 

tagállamok egyetértését kérje a napirend jóváhagyásához. Ez rendszerint formalitás, de néha 

egyes miniszterek az egyebek napirendi ponthoz új pont felvételét kérik, természetesen 

megelőző egyeztetés és az elnök jóváhagyása alapján. Az elnöknek említést kell tennie a 

napirend utolsó pillanatban történt változásairól. 

 

10.2. Az ülés megnyitása utáni második napirendi témakört az „A” pontok formális 

jóváhagyása képezi, amelyet a televízió is közvetít. A Tanács Főtitkársága által készített leírás 

alapján az elnök itt röviden valamennyi elfogadott döntést ismerteti (valójában felsorolja). 

Ezekről nincs vita, de alkalmilag valamely tagállam minisztere bármely ponthoz nyilatkozatot 

tehet, nemcsak előzetes megállapodás alapján. 

 

10.3. Az „A” pontok lezárását követően kerül sor a napirend lényegi, vitás kérdéseinek, a „B” 

pontok egyenkénti megtárgyalására, illetőleg megvitatására. Valamennyi pontot illetően az a 

szokás, hogy az elnök a Főtitkárság írásbeli anyaga („briefing note”) alapján röviden 

bemutatja az adott témát, hangsúlyozza abban a kulcskérdéseket és azután hív fel 

hozzászólásra. Szokás szerint a tagállamok előtt a Bizottság kap szót elsőnek. A tagállamok 
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felszólalásának sorrendjét az elnök mellett ülő főtitkársági képviselő - az ország 

bejelentkezése alapján – papíron listázza, így az elnök egymás után tudja felszólítani őket 

nyilatkozatuk megtételére. Néhány sűrűbben ülésező Tanács esetében hagyomány, hogy a 

miniszterek felkérése hozzászólásra keresztnevükön történik. Ez természetesen akkor 

követhető és követendő módszer, ha az elnök mindenkit ismer és keresztnevét tudja, 

egyébként megosztónak tűnhet.  A legbiztosabb megoldás valamennyi küldöttséget ország 

néven felszólalásra felhívni. 

 

10.4. A „B” pontokhoz tartozó témák tárgyalásának általánosítható jellegzetességei 

nyilvánvalóan attól függőek, hogy politikai vitáról, tanácsi állásfoglalás vagy ajánlás 

elfogadásáról, illetőleg jogszabály tervezetétől folytatandó tárgyalásról van-e szó.  

 

a) Politikai vita esetén előbb a biztost, majd a tagállamok képviselőit az elnök mindenekelőtt 

arra való figyelmeztetéssel hívja fel felszólalásra, hogy mindenki tartsa be a hatékony 

munkavégzés követelményét, így elsősorban az időtartamra vonatkozó korlátok tiszteletben 

tartását. A tagállami felszólalások végeztével a bizottsági tagnak lehetősége van válaszolni 

illetve észrevételeket tenni a tagállami nyilatkozatokra. A politikai vita lezárásaként az elnök 

– ismét csak a Főtitkárság által előzetesen készített beszédjegyzet („speaking note”) alapján – 

összegzi az elhangzottakat. Az összegzésben rendszerint már szerepelnek azok a 

szövegrészek, amelyeket a sajtónak szánnak rövid hírek gyanánt. Ha az elnöki megállapítások 

(„statement”) különös jelentőségűek, akkor a „statement” „elnökségi következtetések” 

(„presidency conclusions”) formáját öltheti, aminek informális jelentősége lehet a 

későbbiekben.  

 

b) A jogilag nem kötelező tanácsi következtetések és ajánlások dokumentum tervezeteinek 

megvitatásakor az alábbiak érdemelnek figyelmet: Ha a tervezethez nincs „fenntartás” úgy az 

azonnal elfogadható. Ha van, az elnöknek meg kell kísérelnie a megállapodást. (Mint 

említettük politikai okokból ez valamennyi tagállam egyetértését jelenti, jóllehet ez jogilag az 

alapszerződésből nem következik.) Néha a miniszterek a tervezetben szereplő fenntartásaik 

visszavonásáért cserébe megelégszenek azzal, hogy álláspontjukat elmondhatják, esetleg 

annak érdemi részét nyilatkozatba foglalják, és jegyzőkönyvileg rögzíthetik (ehhez az elnök 

és a tagállamok beleegyezése szükséges). Ha nem ez a helyzet, úgy az elnök feladata a 

fenntartását visszavonni nem kívánó miniszter meggyőzése, ellenkező esetben olyan 

kompromisszumos szövegezési megoldást kell találnia, amelyet minden tagállam elfogad. 

 

c) A jogalkotási tervezet megvitatása és elfogadása általában a tanácsülések legfontosabb 

mozzanatait jelenti. A COREPER-nek a Tanács számára készített írásbeli jelentései 

azonosítani szokták a jogszabály tervezettel kapcsolatosan fennmaradt, a COREPER-en el 

nem döntött főbb függő kérdéseket. Az elnök feladata az, hogy a jogszabály tervezet 

elfogadásához olyan széleskörű egyeztetést kíséreljen meg elérni, amilyen csak lehetséges. 

Ennek szokásos útja, módja a fenntartások visszavonására felszólító nyomásgyakorlásnak a 

kompromisszumos elnökségi javaslatokkal való vegyítése. Kulcsfontosságú ezért a tanácsülés 

előtt az elnöknek saját személyes kapcsolatait igénybe vennie az ülésre való felkészülésekor. 

Ily módon alakíthatja ki ugyanis, hogy mely kérdésekben elegendő a nyomásgyakorlás 

(különösen az adott fenntartását illetően kisebbségben lévő tagállamoknál alkalmazható ez a 

megoldás) és mely kérdésekben van szükség a kompromisszumos javaslat megtételére az 

ülésen a végső siker érdekében. 

 

Létezik néhány megállapodás létrehozását elősegítő gyakorlati módszer és tanács: 
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- Nagyon fontos megengedni azoknak a minisztereknek, akiknek létfontosságú érdekeik 

forognak kockán, hogy időt és lehetőséget kapjanak aggályaik kifejtésére és 

megmagyarázására. Ugyanúgy a minősített többséggel eldöntendő ügyekben az 

elnökség akkor jár el helyesen, ha minden erőfeszítést megtesz azért, hogy a súlyos 

politikai aggályokkal küzdő tagállamokat kisegítse, függetlenül attól, hogy megvan 

ezen ország nélkül a szükséges többség, vagy sem. 

 

- Ha egy miniszter olyan ponthoz ragaszkodik, amely nem tűnik kritikusnak, az elnök 

közölheti vele, hogy kicsi a támogatottsága és kéri ezért, vonja vissza fenntartását. 

Javasolhatja számára azt is, hogy a jegyzőkönyvben rögzítsék e tagállam álláspontját. 

 

- Az elnökségnek a lehetséges kompromisszumra vonatkozó ötletekkel és szövegekkel 

(természetesen a Tanács Főtitkárságnak és a saját szakértőinek segítségével és 

közreműködésükkel) készen kell állnia. Egyes esetekben ezek a COREPER és a 

tanácsülés között keletkeznek és kerülnek megfogalmazásra, máskor az a legjobb, ha 

egy „table round” után húzza elő a már elkészített kompromisszumos javaslatát az 

elnök. Gyakran alkalmazott lehetőség, hogy az elnök oly módon ad gondolkodási időt, 

hogy – kompromisszumos javaslatának megfontolására a tagállamoknak időt hagyva – 

a következő napirendi pontok tárgyalásával folytatja a tanácsülést és később tér vissza 

a félbehagyott témára. 

 

- 10-15 perces szünet elrendelése adott esetben nagyon hasznos lehet a kibontakozó 

kompromisszumos megoldás megszövegezéséhez. 

 

- Az ebéd alatti vita, ahol a miniszterek kísérőik nélkül vannak, nagyon sokszor segít 

átjutni a holtponton. 

 

- Az ülés felfüggesztése és az elnökség Bizottsággal közös bilaterális tárgyalásai a 

tagállamokkal, főként a megállapodás létrehozását akadályozókkal valójában 

ritkábban használt végső megoldási lehetőség, mert rendkívül időigényes.  

 

A rendkívül ritkán használt szavazás (pl.: kézfeltartással) helyett az a gyakorlat terjedt el, 

hogy az elnökség magának feljegyzi a tagállamoknak a kérdéses pontra vonatkozó 

álláspontját, és amikor meg tudja állapítani, hogy megvan a megállapodás létrehozásához 

szükséges többség, bejelenti azt az ülésen. Nem részletezi, nem kérdezi ki van ellene, de azt 

megkérdezi, hogy van-e olyan tagállam, amely a megállapodás meglétét megkérdőjelezi. 

 

11. Sajtókonferencia 

 

11.1. Közvetlenül a tanácsülés után (vagy néha az ebéd előtt, ha valamely fontos ügyben 

sikerült a reggeli ülésszakon eredményt elérni és a Tanács egyébként még folytatja munkáját) 

az elnök formális hang- és képfelvétellel kísért sajtókonferenciát tart. Ezek a 

sajtókonferenciák a tanácsülés fontos részei. Teljes körű információcserére adnak lehetőséget 

a hazai újságírókon kívül a többi tagállam média képviselőivel is, beszámolván arról, mi 

történt a tanácsülésen.  

 

11.2. A sajtókonferencián a Tanács elnöke végigfut a napirend alapján tárgyalt témákon és 

válaszol a kérdésekre. Szokás szerint, de nem mindig, a Tanács Főtitkársága sajtóközleményt 

is rendelkezésre bocsát, az elnökséget adó ország állandó képviselete sajtó felelőse pedig azt 

biztosítja, hogy naprakész sajtóhírek legyenek. Az illetékes biztos az elnök mellett ül és 
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felkérhető arra, hogy ő is mondjon néhány szót az elnöki bevezető után. Az elnök 

természetesen a sajtókonferencián sem országa szóvivőjeként beszél, hanem, mint a Tanács 

elnöke, így pártatlanságát abban az esetben is meg kell őriznie, ha saját nemzete álláspontja 

iránt érdeklődik valamelyik újságíró. 

 

 

II. AZ EURÓPAI PARLAMENTTEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KAPCSOLATOK 

 

A. A Tanács és az Európai Parlament közös döntéshozatala jogalkotási 

ügyekben 

 
12. A közös döntéshozatalról, az Európai Unió jogi aktusairól és a rendes jogalkotási 

eljárásról, ezen belül az egyeztetési eljárásról általában 

 

12.1. Az Európai Uniót létrehozó Maastrichti Szerződés hatálybalépésével meghatározott 

területeken, elsősorban a belső piac működésével összefüggésben alkotott jogszabályoknál a 

Parlament a Tanáccsal egyenrangú, vele együttes döntéshozóvá vált. Az EP jogalkotási 

lehetőségei a Lisszaboni Szerződéssel tovább szélesedtek. A klasszikus közösségi politikák 

(mezőgazdaság, versenyjog, külgazdaság), illetőleg a korábbi kormányközi jellegű bel- és 

igazságügyi együttműködés viszonyaiban keletkező általános érvényű alapjogszabályok 

meghozatala ettől az évtől kezdve a Parlament és a Tanács közös feladata. 

 

12.2. Az Útmutató előző része már érintette az Európai Unió jogi aktusai kérdéskörét. Ezek 

kötelező jogforrások (rendeletek, irányelvek és határozatok), illetőleg egyéb, közvetlen 

joghatással nem járó, nem kötelező jogi aktusok (ajánlás, vélemény, következtetések, 

állásfoglalás) egyaránt lehetnek. A kötelező jogi aktusok meghozatala rendes jogalkotási 

eljárásban vagy különleges jogalkotási eljárásban történik. A rendes jogalkotási eljáráson 

(Lisszaboni Szerződés előtti nevén: az együttdöntési eljáráson) a kötelező jogi aktusoknak a 

Bizottság javaslata alapján az Európai Parlament és a Tanács által történő elfogadását értjük. 

(A jóval ritkább kivételes jogalkotási eljárások esetében vagy a Tanács vagy a Parlament 

egyedül hoz döntést, ilyenkor is közreműködik azonban a társ döntéshozó intézmény.) 

 

12.3. A rendes jogalkotási eljárás tehát az Európai Unió meghatározó döntéshozatali eljárása, 

amely a Lisszaboni Szerződés hatályba lépésével – a kül- és biztonságpolitika kivételével – az 

integrációs viszonyok valamennyi olyan területén alkalmazandó, ahol az Unió jogalkotásra 

jogosult. Ennek az eljárásnak az a legfőbb jellegzetessége, hogy valamely bizottsági javaslatot 

mind a Tanács, mind a Parlament első olvasatban maga dolgoz fel a saját belső eljárásában (a 

Tanács esetében lásd tehát az Útmutató I. részét). További eljárásra, az ugyancsak saját belső 

eljárások alapján lebonyolított második olvasatra csak akkor kerül sor, ha a döntéshozatal 

három résztvevője, a javaslattevő Bizottság, illetőleg a társ-jogalkotók nem tudnak 

megegyezni a tervezetről. A három uniós intézmény első olvasatos együttműködésében a 

Tanács elnökségének feladatait a soros elnökség illetékes COREPER képviselője látja el. (Ez 

a 12.1. pontban ismertetettnél fogva a Lisszaboni Szerződés hatálybalépéséig kizárólag a 

COREPER I. képviselő volt. A magyar elnökség alatt a bel- és igazságügyi együttműködés 

ügyekben már a COREPER II. képviselőnek is valószínűsíthető ilyen irányú feladata, illetőleg 

az külgazdasági kérdésekben sem kizárt.) A második olvasatra ugyanezek a jellemzők az 

érvényesek. Itt említendő meg, hogy a Lisszaboni Szerződés előtti tapasztalatok szerint a 

rendes jogalkotási (együttdöntési) eljárások közel négyötöde az első, vagy a második 

olvasatban eldőlt. Az első, illetőleg a második olvasatos eljárás során létrejött megállapodás 

jóváhagyása természetszerűleg szintén az EP, illetőleg a Tanács belső eljárásában történik. 
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12.4. Ha a második olvasatban sem jön létre megállapodás a három uniós intézmény között a 

jogszabály tervezetéről, úgy egy végső szakasz, az egyeztetési (békéltetési) eljárás 

következik, ami a Tanács részéről már a soros elnökség illetékes miniszteri rangú képviselője 

közreműködését jelenti. A rendes jogalkotási eljárás e befejező szakaszában ugyanis a Tanács 

és a Parlament miniszteri, illetőleg alelnöki szinten, az ún. Egyeztető Bizottságban kísérli meg 

a még vitás kérdésekben megtalálni a végső megoldást. A harmadik szakasz kiinduló pontja 

tehát az, amikor az EP módosításokat javasol a tagállamoknak a Tanács belső eljárásában 

elfogadott közös álláspontjához (Council’s Common Position) és a Tanács nem fogadja el a 

parlamenti módosító indítványokat. Egy ötéves parlamenti és bizottsági ciklusban átlagosan 

néhány tucat egyeztetési eljárásra kerül sor, zömmel az adott ciklus végén. Mostanáig az 

ügyek zöme közlekedési és környezetvédelmi jellegű volt és valamivel kisebb 

nagyságrendben fordultak elő a Versenyképességi Tanács alkalmazási körébe tartozó 

társasági jogi, közbeszerzéssel, illetőleg iparjogvédelemmel kapcsolatos ügyek. Egyéb, a 

belső piachoz kapcsolódó ügyek (pl. fogyasztóvédelmi, állat- és növény-egészségügyi 

jogszabálytervezetek vitás kérdései) elenyésző számban fordultak elő. (A magyar elnökség 

alatt előzetes várakozásaink szerint az új élelmiszerekről szóló rendelet, valamint a buszon 

utazók jogairól szóló irányelv kerülhet miniszteri elnökletet igénylő egyeztetési eljárásra. Ha 

lesz ezen időszak alatt egyáltalán ilyen eljárás, akkor annak előzetesen meghatározott  

időpontjai: 2011. január 25., március 1., március 29., április 12., május 24. és június 14.) 

 

13. Az Egyeztető Bizottság elnöksége és résztvevői, helyszíne, eljárásának időbeli 

kötöttségei 
 

13.1. Az Egyeztető Bizottság társelnöki feladatait felváltva látja el a soros elnökség miniszteri 

rangú képviselője (jellemzően az ügy tárgya szerinti Tanács elnöke), illetőleg az EP  

egyeztetési eljárásért felelős három alelnökének egyike (egy adott javaslat vonatkozásában 

mindig ugyanaz az alelnök jár el). Az Egyeztető Bizottságban valamennyi tagállam 

COREPER képviselője útján és ugyanannyi, a frakciókat arányában lefedő számú EP 

képviselő, valamint az Európai Bizottság illetékes tagja, illetőleg kíséreteik vesznek részt. Az 

Egyeztető Bizottság ülésein és a keretei között tartott informális megbeszéléseken az egyidejű 

tolmácsolás biztosított. 

 

13.2. Az Egyeztető Bizottság üléseit jellemzően a Parlament brüsszeli székhelyéül szolgáló 

épületében, ritkábban a Tanács Justus Lipsius épületében tartják. 

 

13.3. Az Egyeztető Bizottságnak a formális megnyitástól, az első üléstől számítva 6 hét áll 

rendelkezésére a végső megállapodás elérésére, ez 2 héttel meghosszabbítható. 

 

 

 

 

14. Az Egyeztető Bizottság üléseinek előkészítése, lefolytatása és lezárása 

 

14.1. Az Egyeztető Bizottság megnyitását megelőző hetekben ún. informális háromoldalú 

párbeszéd („trilógus”) keretei között, szűk körű üléseken Brüsszelben (ritkábban 

Luxemburgban), illetőleg Strasbourgban, az EP székhelyén kísérlik meg a 3 uniós intézmény 

képviselői a vitás pontokra vonatkozó álláspontjaikat egyeztetni, egymáshoz közelebb hozni. 

A Tanács részéről ez az együttműködés a soros elnökség illetékes COREPER képviselőjének 

a feladata és felelőssége, a többi tagállam képviselője ezeken az üléseken nem vesz részt. 
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Aktívan közreműködik ezeken ugyanakkor a Tanács Főtitkársága és támogatja a soros 

elnökség képviselőjét és szakértői csoportját. A szóban forgó üléseken az EP küldöttségét 

jellemzően alelnöke, illetékes bizottságának elnöke és az adott téma parlamenti előadója 

(rapportőr), a Bizottságot pedig az illetékes főigazgatóság vezetője és szakértői képviselik. 

 

14.2. Az Egyeztető Bizottság formális megnyitása előtti estén már a soros elnökség miniszteri 

képviselőjének és az EP alelnökének aktív részvételével kerül sor az utolsó informális 

háromoldalú megbeszélésre, de előfordulhat az is, hogy ez közvetlenül a 13.2. pontban 

hivatkozott és leírt formális ülést követően történik meg. A miniszter belső tájékoztatására és 

a Tanács Főtitkárság általi ezzel kapcsolatos írásbeli és szóbeli felkészítésére (briefing) a 7. 

pontban foglaltak megfelelően irányadók. A formális megnyitón az Egyeztető Bizottság 

valamennyi tagja jelen van. Ezt megelőzően a Tanács, illetőleg a Parlament képviselői 

egymástól elkülönítve, más és más teremben tárgyalják meg, ha szükséges többször  - a saját 

oldaltól újabb és újabb felhatalmazást kérve és rendszerint éjszakába nyúlóan – mindazt, amit 

az informális háromoldalú egyeztetés során a Tanács miniszteri szintű soros elnöke, az EP 

alelnöke és a Bizottság illetékes tagja a végső megállapodás érdekében 

kompromisszumképpen egymás között létrehozott. Az informális tárgyalások alapjául az EP 

és a Tanács Főtitkársága által készített négyoszlopos táblázat szolgál. Ez valamennyi vitás 

pontra nézve összehasonlítja a Tanács eredeti közös álláspontját, a Parlament ezzel 

kapcsolatos, a második olvasatban tett módosító indítványát, a Tanács utóbbira tett 

álláspontját és végül az EP álláspontját a legutóbbira. A tárgyalások során természetesen az 

utolsó két oszlop számtalanszor módosulhat. 

 

14.3. A társelnökök az egyeztetési eljárást a 13.1 pont szerinti résztvevők jelenlétében tartott 

formális ülésen akkor nyilváníthatják lezártnak, amikor valamennyi korábban vitás kérdésről 

megegyezés születik. Ezek hivatalos elfogadására már ismét a Tanács, illetőleg a Parlament 

belső eljárásában kerül sor. Erre újabb – 2 héttel meghosszabbítható – 6 hét áll rendelkezésre, 

de az Egyeztető Bizottságban közösen elfogadott szöveg természetesen már nem módosítható. 

Megemlítendő még, hogy valamely egyeztetési eljárás sikeres befejezését követően a 

társelnökök általában közösen sajtótájékoztatót tartanak, gyakran csak a következő napon, 

mivel az ülések rendszerint túl későn fejeződnek be. 

 

15. A sikeres egyeztetés gyakorlati előfeltételei 
 

15.1. A Tanács képviseletét az Egyeztető Bizottságban ellátó társelnöknek (a soros elnökség 

miniszteri szintű képviselőjének) és a parlamenti társelnöknek egyaránt feladata és 

felelőssége, hogy folyamatosan nyomást gyakoroljanak a saját oldalaikra és szükség szerint 

fokozzák azt, kihangsúlyozva a megállapodás sikere, illetőleg kudarca jelentőségét, az azzal 

kapcsolatos felelősséget. (Részben a könnyebben kivitelezhető nyomásgyakorlás 

követelménye az oka annak, hogy az Egyeztető Bizottság ülései este kezdődnek.) A 

társelnököknek természetesen ki kell emelniük azt is, hogy ők a végsőkig elmentek a saját 

oldal álláspontjának képviseletében, de mindent nem sikerült érvényesíteniük. 

 

15.2. Kizárólag a Tanács elnökségi feladatát ellátó személy oldalán a megállapodás sikeres 

létrehozása érdekében az alábbi, a gyakorlat alapján megfogalmazható feltételek fennállására 

van szükség: 

 

a) Az elnöknek hallgatnia kell a tagállamokra. Az elnök feladata ugyanis elsősorban az, hogy 

folyamatosan közelebb hozza a Tanácsot a Parlament álláspontjához és viszont. A Tanács 

közös álláspontjától az elnök a parlamenti féllel való informális egyeztetései során  nem 
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mehet el túl messze, mert ezzel a sikeres befejezést kockáztatja. Ugyanakkor az elnök 

számíthat arra, hogy a közös álláspontot annak létrehozása során ellenző tagállamokat is 

jogilag kötelezi a Tanács által elfogadott álláspont és az EP sokszor tapasztalható megosztó 

törekvései ellenére elvben ezzel szolidárisnak kell lenniük. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 

az ilyen tagállam magának az Egyeztető Bizottságnak a formális ülésén a szokások szerint 

már akkor sem szólal fel, ha netán az álláspontja a vitás kérdésben közelebb áll az EP 

megegyezést célzó indítványához, mint a minősített többségű tanácsi állásponthoz. 

 

b) Az elnöknek képesnek kell lennie a tanácsi álláspont meggyőző magyarázatára. Mivel az 

EP képviselők is általában tudatában vannak annak, hogy a tagállamok kormányaival 

szemben túl messzire nem mehetnek a bukás kockázata nélkül, számos esetben éppen azt 

várják el, hogy a Tanács álláspontjának elfogadhatóságáról és a saját álláspontjuk 

feladhatóságáról a soros elnökség képviselője hitelesen meggyőzze őket. 

 

c) Az eljárás tárgyát képező dosszié részletekbe menő ismerete a Tanács elnöke számára 

elengedhetetlen. Az egyeztetés ugyanis egy olyan tárgyalássorozat, amelyik a tagállamokkal, 

illetőleg az EP-vel külön-külön zajlik, különböző és változó szövegjavaslatok alapján. Fontos 

tehát, hogy a miniszter ismerje a különböző szövegeket, értse azok eltérő tartalmát, képes 

legyen azok alapján adott esetben új, kompromisszumos javaslatot tenni. 

 

d) Az egyeztetési eljárást a Tanács részéről elnöklő miniszternek már az ülés előtt célszerű 

kapcsolatot létesítenie az EP alelnökével, az Egyeztető Bizottság társelnökével, a téma EP 

előadójával, és az illetékes EP bizottság elnökével. Ez megkönnyíti az ügy kezelését, az 

éjszakába nyúló eljárás lefolytatását és lezárását. 

 

B. Az Európai Parlament politikai ellenőrző szerepéből eredő 

együttműködési kapcsolatok 
 

16. Általános tudnivalók és követelmények 
 

16.1 A közös jogalkotási feladatok ellátásának alapszerződés által meghatározott partneri 

viszonyán kívül, (de attól természetesen nem teljesen függetlenül) az Európai Parlament 

képviselői és a soros elnökség feladatait ellátó tagállam kormánytagjai között politikai jellegű 

együttműködés is létezik az elnökség időszaka alatt. Mindez abból a tényből következik, hogy 

az Unió intézményeinek szerepmegosztásában az uniós polgárok közvetlenül választott 

képviselőiből álló Európai Parlament a demokratikus európai politikai erő és e funkciója 

betöltéséhez a nemzeti parlamentekéhez hasonló eszköztárral rendelkezik. A kialakult 

gyakorlat szerint az EP kezdetektől, már a tervezeti szakban ismerni kívánja a soros elnökség 

elképzeléseit és programját és arról vele sokrétű és különböző szinten zajló politikai vitát 

folytat, majd a féléves elnökség időtartama alatt is hasonló módon gyakorolni kívánja a közös 

jogalkotási feladatokkal is összefüggő politikai ellenőrző szerepét. Ezért a soros elnökséget 

ellátó tagállam minisztereinek már az elnökséget megelőzően úgy kell eljárniuk az EP 

képviselőivel való kapcsolataik alakításakor, hogy az EP a jogalkotási hatáskörén kívül is 

érvényesíteni kívánja jelentősen megnövekedett lehetőségeit az európai integráció döntései 

megszületésében. Ehhez járul az az adottság, hogy a parlamenti viták – főszabály szerint - 

nyilvánosak és többnyire a média megkülönböztetett figyelme mellett zajlanak. 

Következésképpen valamely tagállam elnökségi felkészültségének és feladatai tényleges 

ellátásának megítélésekor a soros elnökségnek az EP képviselői előtti teljesítménye és a velük 

fenntartott kapcsolatok minősége különös súllyal esik latba. 
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16.2. Az EP politikai ellenőrző szerepéből eredő együttműködési kapcsolatok formái a 

gyakorlatban alakultak ki. Ezeknek a következő alpontokban történő csoportosítása és 

részletezése előtt általános követelményként indokolt rögzíteni a folyamatos informális, 

személyes találkozásokra, illetőleg telefonbeszélgetésekre épülő kapcsolatok szükségességét 

az EP és bizottságai illetékes képviselői és a megfelelő magyar kormánytagok között. A 

miniszterek - részben már érintett - ez irányú kötelezettségei mellett külön is hangsúlyozni 

kell a miniszterelnöknek, vagy az általa erre a feladatra kijelölt helyettesének, illetőleg a 

kabinetje magas rangú politikai képviselőjének az EP politikai csoportosulásai vezetőivel 

ápolt viszonya jelentőségét, annak az elnökség sikeres működését befolyásoló szerepét. 

(Ennek bevezetéseként kerül sor 2010. december 9-10. napjain a magyar kormány és az 

Európai Parlament Elnökök Értekezletének, tehát az EP elnökének és az egyes politikai 

csoportok vezetőinek, az EU-elnökségi félévet közvetlenül előkészítő együttes magyarországi 

ülésére, Orbán Viktor miniszterelnök vendéglátásával.) 

 

17. Parlamenti küldöttségek látogatásai a soros elnökség országában 

 

Az EP elnökök és politikai csoportok vezetőinek a kormány tagjaival közös, a 16.2. pontban 

már említett decemberi budapesti értekezleten kívül további EP küldöttségek látogatására 

lehet számítani a magyar elnökséget közvetlenül megelőzőleg. Szokásos ugyanis az, hogy a 

parlamenti frakciók és bizottságok 10-20 fős, néha még nagyobb létszámú delegációt 

küldenek az elnöklő tagállam fővárosába, akik általában egyórás időtartamban találkoznak az 

adott EP bizottság illetékességének megfelelő miniszterekkel, magas rangú köztisztviselőkkel 

és nemzeti parlamenti bizottságok tagjaival. A bizottságok továbbá találkozni szoktak 

szakmai és civil szervezetekkel is. Ezek a jelenleg egyeztetés alatt álló találkozók jó 

lehetőséget jelentenek a minisztereknek személyes kapcsolataik, illetőleg a néhány héttel 

később az EP parlamenti bizottságai előtt való elnökségi program bemutatás kellő 

megalapozására. 

 

18. A miniszterelnöki és a miniszteri fellépések rendje és formája az EP plenáris ülésein 
 

18.1. Az Európai Parlament havonta négynapos plenáris ülésszakot tart Strasbourgban, amit a 

magyar elnökség alatt Brüsszelben februárban, márciusban és júniusban kétnapos ún. „mini 

plenáris” ülések egészítenek ki. (Vö. 1. sz. melléklet). Ezeken az üléseken – szokások szerint 

– a soros elnökségi kötelezettségeket a miniszterelnök, illetőleg az európai ügyekért felelős 

miniszter/államtitkár látja el, de azokon kivételesen a valamely tanácsi formációt vezető 

miniszter (a magyar elnökség során egyes esetekben államtitkár) is szerepet kaphat.  

 

18.2. A plenáris üléseken a soros elnökség képviselete az alábbiak szerint alakul: 

 

a) A miniszterelnök  fellépése 

A félév elején a miniszterelnök mutatja be a soros elnökség programját és a hat hónap végén ő 

értékeli a Tanács féléves tevékenységét. (A 2011. I. félévi magyar elnökségre nézve a 

kormány ezt augusztusban hozott döntésével megerősítette. A programot bemutató ülés 

várhatóan január 19.-én lesz.) Az EP plenáris ülésén az elnökségi program bemutatása, 

illetőleg a végső értékelés a soros elnökség miniszterelnökének felszólalásával kezdődik, 

amelyet a Bizottság elnökének hozzászólása követ. Az elnökségi program plenáris ülésen 

történő bemutatásához a Tanács Főtitkársága kifejezett kérés esetén háttéranyagot készít 

(beszédelemeket azonban nem). Ezután az EP valamennyi politikai csoportjának képviselője 

szót kap. A vita reggel 9 órakor kezdődik és kb. három órát tart, ezen a miniszterelnök, a 

GAC elnökletét ellátó miniszter (esetünkben a külügyminiszter és az európai uniós ügyekért 
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felelős államtitkár) végig a teremben van. A soros elnökség miniszterelnöke a vita végén 

általános jelleggel válaszol az EP képviselők kérdéseire, összegzi a vitát. Ezt követően a 

miniszterelnök és az Európai Parlament elnöke közös sajtókonferenciát tart. A plenáris ülésen 

való felszólalás előtt a miniszterelnököt négyszemközti találkozón fogadja az EP elnöke, a 

sajtótájékoztatót követően pedig ebédet ad az elnökségi delegáció tiszteletére. 

 

b) Az európai ügyekért felelős miniszter, illetőleg államtitkár fellépése 

Az előző alpontban nem említett többi plenáris, valamint a mini plenáris üléseken az európai 

ügyekért felelős miniszteré, illetőleg államtitkáré az elnöki szerep. Ez többnyire önálló, a 

Tanács tevékenységére vonatkozó napirendi pont keretében valósul meg, de a Tanács 

képviseletét az parlamenti plenáris ülés egyéb napirendi pontjainál is gyakran el kell látnia az 

európai ügyekért felelős miniszternek, vagy államtitkárnak. 

 

c)Az ágazati miniszter fellépése 

Kiemelt jelentőségű jogalkotási dossziék vagy az EP által a Tanácshoz intézett kérdések 

megválaszolása vagy tanácsi állásfoglalás esetén elképzelhető, hogy az illetékes tanácsi 

formáció vezetője képviseli a Tanácsot a plenáris ülésen és szólal fel, válaszol a kérdésekre 

annak nevében. (Erre az EP felkérése, vagy az elnökség döntése alapján kerülhet sor, így 

elméletileg bármely tanácsi formációt elnöklő magyar miniszter, illetőleg államtitkár 

számolhat ezzel az eshetőséggel.) Segítségképpen a Tanács Főtitkársága beszédelemekből, 

háttéranyagból és a várható képviselői kérdésekre javasolt válaszokhoz felhasználható 

érvanyagból álló dossziét készít, amely általában a plenáris ülés előtt egy héttel készül el 

(kivéve az időközben napirendre vett témákat). A dossziét angolul vagy franciául készítik el, 

amelyet kérés esetén az elnökség nyelvére is lefordítanak, ez a fordításhoz szükséges idő 

miatt csak néhány nappal az ülés előtt készül el. Az EP képviselők által feltett kérdések 

megválaszolása érdekében a Tanács Főtitkársága angolul/franciául (majd magyarul) 

beszédként készíti el a választervezetet. Ebben az esetben szintén biztosít háttéranyagot és a 

várható kiegészítő kérdésekkel kapcsolatos érveket. Ki kell azonban emelni azt, hogy a 

hozzászólásokért a Tanács Főtitkársága által készített segédanyagok ellenére is a politikai 

felelősséget az elnökség viseli.  

 

19. Miniszterek az EP bizottságai előtt: programbemutatás, illetőleg tevékenységi viták 

 

19.1. Ugyancsak a kialakult gyakorlat alapján a plenáris üléshez hasonló kötelezettsége 

valamennyi tanácsi formációt elnöklő miniszternek és államtitkárnak az elnökségi időszak 

első olyan hetében, mikor az EP bizottságai üléseznek (a magyar elnökség esetében ez 2011. 

január 24-27. között) a soros elnökség ágazati programjának bemutatása és az azzal 

kapcsolatos, illetőleg a szakterülete kiemelt kérdéseire vonatkozó vita lefolytatása. Ezek 

azonban az EP illetékes ágazati bizottságai előtt zajlanak, akik rendszerint a meglevő 

elnökség vége felé kérik fel a soros elnökség minisztereit. (Ha egy tanácsi formáció 

vezetőjének feladatköre több EP-bizottság hatáskörét is érinti, akkor az elnökségi programot 

az összes érintett bizottság előtt be kell mutatnia. Ha pedig egy bizottság hatásköre több 

tanácsi formáció tevékenységi körébe tartozik, akkor mindegyik formáció vezetőjének meg 

kell jelennie a bizottság előtt.) Az egyes tanácsi formációk és EP-bizottságok eltérő 

feladatköre miatt számítani kell arra, hogy a képviselők nemcsak az adott tanácsi formáció 

hatáskörébe tartozó kérdéseket tesznek fel, illetőleg a kifejezetten politikai indíttatású 

felvetések sem zárhatók ki. Az EP bizottsága előtti program bemutatás lényeges tudnivalói a 

következők: 
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a) A miniszteri programbemutatás formáját illetően hozzávetőleg 10-20 perces prezentációval 

kell számolni, amit 1-1,5 órás vita követ. Az elnökségi prioritások és eredmények 

bemutatásához a Tanács Főtitkársága kérés esetén néhány téma tekintetében háttéranyagot 

készít angolul vagy franciául (beszédelemeket nem).  

 

b) A miniszter az ülésen az EP ágazati bizottságával szemben ül, mellette az EP bizottság 

elnöke és alelnökei, illetőleg a miniszter maximum 2 munkatársa. Az EP ágazati 

bizottságának képviselői szakértők a területükön, így a minisztertől szakmai választ 

igényelnek. Ezért nem elegendő arra hivatkozni, hogy valamely kérdésre a miniszter majd 

írásban válaszol. 

 

c) Természetesen a parlamenti bizottságok előtt is szinkrontolmácsolással folynak a 

tárgyalások, azt szinte minden esetben élőben közvetítik az interneten (és utólag is 

visszanézhetők a felvételek), illetőleg a média jelen van. Utóbbitól függetlenül néhány szót 

általában vár a sajtó a minisztertől a bizottsági ülés után. 

 

19.2. Az előző pontban ismertetett, az elnökségi időszak kezdetén történt program 

bemutatáson kívül vannak olyan bizottságok, ahol a félév során is sor kerülhet a tanácsi 

formáció vezetőjének megjelenésére pl. egy kiemelt dosszié jogalkotási csomópontjánál vagy 

jelentős esemény kapcsán. Az ezzel kapcsolatos kötöttségek kevésbé formálisak, mint a 

program bemutatás 19.1. pontban részletezett formaságai, ami természetesen nem 

eredményezheti e szakmai tevékenységi vita lebecsülését. A Tanács Főtitkársága ezekben az 

esetekben beszédelemeket készít , érv- és háttéranyagot ad, valamint kérés esetén az eljárási, 

szervezési kérdésekről tájékoztat és a bizottsági megjelenés előtt „briefing” keretében 

áttekinti az elnökséggel a napirendre kerülő témákat és gyakorlati kérdéseket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Függelék 

 

A jegyzetben, illetőleg a tanácsi dokumentumokban használt legfontosabb intézményi és jogi 

kifejezések angolul és franciául 

 

 

Intézmények 

 

Elnökség Presidency Présidence 

Európai Bizottság European Commission Commission européenne 

Európai Parlament European Parliament Parlament européen 

Európai Unió Tanácsa 

Főtitkárság 

Council of the European 

Union 

General Secretariat 

Secretariat Général du 

Conseil de l’Union Européen 

Tanács Jogi Szolgálat Council Legal Service Service juridique du Conseil 

állandó képviselő Permanent Representative représentant permanent 

helyettes állandó képviselő Deputy Permanent 

Representative 

représentant permanent 

adjoint 

 

Szavazási szabályok 

 

minősített többségi szavazás qualified majority voting vote à la majorité qualifiée 

egyhangúság unanimity unanimité 

határozatképesség quorum quorum 

 

Jogi aktusok és eljárások 

 

kötelező jogi aktusok binding legal acts actes juridiques obligatoires 

rendelet regulation règlement 

irányelv directive directive 

határozat decision décision 

ajánlás recommandation recommandation 

vélemény opinion opinion 

állásfoglalás conclusion conclusion 

rendes jogalkotási eljárás ordinary legislative 

procedure 

procédure législative 

ordinaire 

első (második) olvasat first (second) reading première (deuxième) lecture 

egyeztetési eljárás conciliation procedure procédure de conciliation  

Egyeztető Bizottság Conciliation Committee Comité de Conciliation 

 

Egyéb fontos kifejezések 

 

napirend agenda ordre de jour 

általános megközelítésű 

döntés 

general approach decision décision de l’approche 

générale 

politikai megállapodás political agreement accord politique 

Tanács közös álláspontja Council’s common position position commune du 

Conseil 

körkérdés round table tour de table 

nyilatkozat statement (declaration) déclaration 

munkacsoport                             working group                           groupe de travail 



1. számú melléklet 

 

A tagállami szavazatok súlyozása: 

 

Belgium 12 

Bulgária 10 

Cseh Köztársaság 12 

Dánia 7 

Németország 29 

Észtország 4 

Írország 7 

Görögország 12 

Spanyolország 27 

Franciaország 29 

Olaszország 29 

Ciprus 4 

Lettország 4 

Litvánia 7 

Luxemburg 4 

Magyarország 12 

Málta 3 

Hollandia 13 

Ausztria 10 

Lengyelország 27 

Portugália 12 

Románia 14 

Szlovénia 4 

Szlovákia 7 

Finnország 7 

Svédország 10 

Egyesült Királyság 29 
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