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z Országgyûlésben1 a 2002. decemberi alkotmánymódosítás2 értelmében 2003
õszén kezdõdtek meg az elõkészületek annak a törvénynek az elfogadására,
mely a parlament és a kormány viszonyát szabályozza európai integrációs

kérdésekben. Hosszas csatározások után a magyar parlament 2004. május 17-én fogad-
ta el ezt a jogszabályt (2004. évi LIII. törvény), valamint módosította annak szellemé-
ben a házszabályt (47/2004. (V. 18.) OGYH).3

A téma aktualitása miatt érdemes áttekinteni, milyen szerepre „kárhoztatja” az eu-
rópai uniós tagság a nemzeti törvényhozásokat, a tizenöt régi tagállam parlamentje
milyen eljárások mentén igyekszik megõrizni szuverenitását, s ezekbõl milyen, Ma-
gyarország számára hasznosítható tapasztalatok szûrhetõk le.4

Általános rész – mirõl van szó?

Az európai integráció határtalan irodalmában az intézményi kérdések egyik vonatko-
zása, a nemzeti parlamentek szerepe egyre inkább a figyelem középpontjába kerül. Ma-
napság már ritka az olyan, az unióval foglalkozó konferencia, s kevés olyan, az EU-ról
szóló cikket, tanulmányt lehet olvasni, mely ne szögezné le: a kontinens egységesülé-
se, a tagállamok közötti együttmûködés elmélyítése nem kizárólag a kormányok ügye.
Az Európa-szakzsargonban korábban ritkán felmerülõ vagy nem is létezõ fogalmak,
mint szuverenitás, demokrácia-deficit, szubszidiaritás egyre inkább elõtérbe kerülnek.

Ez a problematika nem kizárólag az elméleti szakembereket foglalkoztatja. Jacques
Delors, az Európai Bizottság egykori elnöke hivatali ideje alatt többször hangoztatta,
az Európai Uniónak tizenhárom tagja van, a(z akkor) tizenkét tagállam és a dán ún.
Markedsudvalget, azaz a dán parlament Közös Piac Bizottsága (Raunio-Wiberg 1997). Ez
a megjegyzés is arra utal, a végrehajtó hatalmat általában kevéssé teszi boldoggá, ha a
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törvényhozás illetékességet követel magának integrációs kérdésekben, tehát olyan
ügyekben, melyekkel kapcsolatban kompetencia-vita korábban nem merült fel, s ahol
a kormány (európai szinten a bizottság, illetve a tanács) kizárólagos jogkört tulajdoní-
tott magának. Delors kifakadása annak volt köszönhetõ, hogy a dán parlamenti bizott-
ság olyan hatalmat vívott ki magának az Európa-politika terén, mely példa nélküli volt
a kontinensen, s melyet úgy lehetett értékelni, hogy az csak tovább bonyolítja az
amúgy sem egyszerû közösségi döntéshozatalt.

A nyolcvanas, de különösen a kilencvenes évek fejleményei, az integráció elmélyíté-
se, az elõkészületek az uniós alkotmány elfogadására új problémákat hoztak fel. Az
egységes piac létrejötte, majd az Európai Uniót megteremtõ szerzõdés és annak felül-
vizsgálatai (az amszterdami, illetve a nizzai szerzõdés, valamint a 2004. október 29-én alá-
írt, de még nem hatályos, az Európai Alkotmány létrehozásáról szólós szerzõdés (a to-
vábbiakban: az EU Alkotmánya) jelentõsen átalakították a törvényhozói kompetenciá-
kat azzal, hogy bõvítették a közösségi döntéshozatallal meghatározandó kérdések kö-
rét. Egyes számítások szerint a kilencvenes évek eleje óta az unió tagállamaiban érvé-
nyes jogszabályok ötven százaléka közösségi eredetû, s ez a szám – a gazdaságra vo-
natkozó szabályok esetében – a gazdasági és pénzügyi unió beteljesülésével nyolcvan
százalékra ugrik fel.5 Az unió 1993-as megszületése óta már nem csak az egységes pi-
acra vonatkozó szabályok meghozatala került át Brüsszelbe, hanem az élet mind több
területén onnan jön az irányítás. Olyan, az államok létéhez szorosan kötõdõ, attól el-
választhatatlannak tûnõ kérdésekben történik mind gyakrabban összeurópai szabá-
lyozás, mint például a pénzpolitika vagy a menekültügy.

Ezáltal a nemzeti parlamentek szerepe is átértékelõdik, hiszen e testületek
megszûntek kizárólagos törvényalkotók lenni. A kérdés az, hogy a folyamatok milyen sze-
repre kárhoztatják a jövõben az EU-ban a nemzeti törvényhozásokat. Az európai jogszabályok
szorgos másolói, átültetõi lesznek, vagy pedig alkalmazkodnak a megváltozott körül-
ményekhez, átalakítják mûködésüket és megõrzik – már amennyire erre lehetõség nyí-
lik – befolyásukat.6 Nem arról van szó, hogy a nemzeti parlamentek felett a közösségi
döntéshozatallal végleg eljárt az idõ, de adaptálódásukra mindenképp szükség van.

Az európai jogalkotás folyamata nincs valós parlamenti kontroll alatt. Az Európai Parla-
ment jogköre a közösség megalakulása óta folyamatosan szélesedett, de még mindig
nem jutott minden kérdésben társ-döntéshozói szerephez a testület. A demokrácia-de-
ficit annál jelentõsebbé válik, minél több szabály európai szinten születik meg. A polgá-
rok azon érzése, hogy mindenrõl a távoli Brüsszelben, a fejük felett döntenek, egyre erõ-
sebb lett, különösen azon országokban, ahol a nemzeti függetlenségre, önazonosságra
mindig is nagy hangsúlyt helyeztek. Ezt jól mutatták a maastrichti szerzõdés és ennek fe-
lülvizsgálatai (Amszterdam, Nizza) ratifikálása körüli bonyodalmak, különösen, ahol
népszavazással kívánták a kormányok az egyezményt megerõsíteni.7 Az eddig európai
ügyekben engedelmeskedõ, a kilencvenes évek elejére azonban – úgy tûnik – passzivi-

Gyõri Enikõ

64 Külügyi Szemle



tásba vonult (l. alacsony részvétel az európai parlamenti választásokon) vagy tiltakozó
polgárok „kezelésére” egyrészt a szubszidiaritás elvének kidolgozásával válaszolt az
Európai Unió, tehát hogy a döntéseket igyekeznek a lehetõ legalacsonyabb szinten
meghozni, másrészt a nemzeti parlamentekkel próbáltak kezdeni valamit. Minden EU-
tagállamban napirendre került, hogyan lehetne jobban bevonni a törvényhozásokat az
integrációs ügyek menetébe, hogyan lehetne kiszélesíteni a hagyományos, kötelezõ fel-
adatok (nemzetközi szerzõdések, így a közösség és az unió alapító okmányainak ratifi-
kálása, a közösségi jog átültetése a nemzeti jogba) ellátásán túlra illetékességüket, mi-
ként ellenõrizhetnék hatékonyabban saját kormányuk Európa-politikáját.

A nemzeti parlamentek szerepének megõrzése, eljelentéktelenedésének megakadá-
lyozása érdekében a törvényhozásoknak ellenõrizniük kell a végrehajtó hatalom integ-
rációs tevékenységét. Ezt a maastrichti, az amszterdami és a nizzai szerzõdés is elismerte,
és a Konvent is behatóan foglalkozott vele. Mindezek eredményeképp az unió közel-
múltban elfogadott Alkotmánya is szól róla.8

A 2004-ben csatlakozott országokban, így Magyarországon sem kerülhetik meg a
politika döntéshozói annak a kérdésnek a megválaszolását, hogy ki integrálódik, illetve,
hogy mitõl lesz az integráció legitim. A demokratikus elszámoltathatóság problematikája új ol-
dalról jelentkezik az EU-ba való belépéskor, s egy fiatal demokráciában, a függetlensé-
gét csak a közelmúltban visszanyert országban különösen a figyelem középpontjába
kerül, ha a nemzeti jogszabályok egy része a csatlakozás percétõl kezdve a határokon
túl születik meg. A szuverenitás egy részének átadására nem vállalkozhatnak felelõs
politikusok anélkül, hogy meghatároznák, hogyan tartja meg befolyását a jogalkotás
fölött a magyar törvényhozás. Ez pedig egyetlen új tagállam számára sem könnyû fel-
adat, hisz az unióban (legalábbis az elsõ, a közösségi pillér vonatkozásában) egy
szupranacionális jogrenddel9 kell szembesülni.

A tagállami törvényhozások szerepe
és a létezõ modellek csoportosítása

A csatlakozás után a tagállami törvényhozások szerepe a következõkben foglalható össze:
1. Egy ország EU tagságának általános legitimációja, a polgárok véleményének megje-

lenítése, így az állam által az unióban elérendõ célok rögzítése. Politikai vitafórum-
ként mûködés, hogy helyet adjon a tagállamként való mûködéssel kapcsolatos po-
lémiáknak, az integrációval kapcsolatos kezdeményezéseknek.

2. Az unió alapító szerzõdései által megkövetelt döntések meghozatala, például a szer-
zõdésmódosításoknak, az új tagok felvételének jóváhagyása, határozathozatal az
unió saját forrásairól, a közösség és a tagállamok által kötött „vegyes” nemzetközi
szerzõdések megerõsítése.

Nemzeti parlamentek az Európai Unióban

2004. tavasz–nyár 65



3. Az uniós jogszabályok átültetése a nemzeti jogrendbe vagy felhatalmazás-adás a
kormány részére az irányelvek rendeleti úton történõ átvételére.

4. A kormány integrációs politikájának, tanácsbeli fellépésének figyelemmel kísérése,
hisz enélkül a törvényhozás folyamatosan „fait accompli” helyzetbe kerül.

5. Amennyiben a 2004 októberében szentesített EU Alkotmány a tagállami ratifikáci-
ók, népszavazások után hatályba lép, akkor a nemzeti parlamentek a jövõben azt is
vizsgálják majd, hogy a készülõ uniós jogszabályok tiszteletben tartják-e a
szubszidiaritás elvét.
A felsorolásból kiderül, egyrészt vannak külsõ, az unió alapító szerzõdéseibõl adó-

dó kötelezettségei a törvényhozásoknak (ilyenek a második és a harmadik pontban
megjelölt feladatok, melyeket muszáj ellátniuk), másrészt vannak teljesen a parlamen-
tek akaratától függõ, szabadon választható tevékenységek (az elsõ, a negyedik és az
ötödik feladat). Egyetlen törvényhozásnak sem uniós kötelessége ugyanis, hogy helyet
adjon az EU-val kapcsolatos vitáknak, illetve hogy ellenõrizze a kormány integrációs
politikáját. Az, hogy a parlamentek mégis vállalkoznak erre, az belsõ, alkotmányos
helyzetükbõl, az ország hatalmi egyensúlyában betöltött szerepükbõl ered. A törvény-
hozások mindenütt a demokratikus kontroll megvalósítói, s furcsa lenne, ha egy terü-
let, az Európa-politika mentesülne ez alól.

A kontroll egyik döntõ eleme annak alkotmányos biztosítása, hogy a parlament információ-
hoz és befolyáshoz jusson, a másik pedig, hogy a törvényhozás számára átlátható legyen az uni-
ós döntéshozatal kormányzati elõkészítése.

A kormány integrációs tevékenységének ellenõrzése – ahogy a belpolitikában – két
úton történhet. A végrehajtó hatalom ugyanis politikai és jogi értelemben egyaránt fe-
lelõs a törvényhozásnak. A kontroll ennek megfelelõen lehet politikai és jogi. A politikai el-
lenõrzés általános eszköztárába tartozik az interpelláció és kérdés, a parlamenti hatá-
rozat, a vizsgálóbizottság felállítása, a vitanap, a petíció, a bizalmatlansági indítvány
benyújtása, a kormánytagok jelenlétének megkövetelése. Tagállamonként változik,
hogy ezek közül melyikkel és milyen módon élhet a parlament. Minden törvényhozás,
amennyiben szükségesnek tartja, felhasználhatja ezeket a kormány ellenõrzésére euró-
pai integrációs kérdésekben is. Jogi ellenõrzésre EU-ügyekben azonban csak akkor van
mód, ha ezt valamilyen jogszabály – az alkotmány vagy egy törvény – kifejezetten ki-
mondja, és azt szankcionálja is.

Meg kell jegyezni, hogy a szakértõk között sincs egyetértés, pontosan hol húzódik a
választóvonal a jogi és a politikai felelõsség között. Emiatt érdemesebb inkább azt
megvizsgálni, az ellenõrzésnek milyen eszközei és garanciái léteznek az egyes tagál-
lamokban.

Az Európai Unió által igen különbözõ alkotmányos berendezkedésû, politikai kul-
túrájú és eltérõ hagyományokkal rendelkezõ államok vállaltak egymással politikai és
gazdasági közösséget. A parlamenteket lehet kategorizálni aszerint, hogy mennyire
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határozzák meg egy ország nemzeti politikáját. Ennek megfelelõen vannak politikacsi-
náló, politikát befolyásoló és kis politikai hatású parlamentek. E kategóriák az Európa-politi-
ka formálásra is érvényesek, tehát aszerint, hogy a törvényhozások szava mennyire erõs in-
tegrációs ügyekben, megkülönböztetünk mandátumadó, politikai felelõsséget számon kérõ,
illetve kis befolyású parlamenteket.

a) Mandátumadó parlamentek
Abban a tagállamban, melyben a törvényhozásnak jogában áll mandátumot adni a

kormánynak integrációs ügyekben, a végrehajtó hatalom nem cselekedhet saját belátá-
sa szerint Brüsszelben, hisz köti õt a parlament állásfoglalása; az EU Tanács ülésén at-
tól az illetékes miniszter fõszabályként nem térhet el. A legillusztrisabb, s legtöbbet
idézett példa erre a dán Folketing, melynek Európai Ügyek Bizottsága híresen (sõt, hír-
hedten) szoros ellenõrzés alatt tartja kormányát. Tulajdonképpen ez az egyetlen tény-
legesen mandátum-adó (helyesebben mandátum-jóváhagyó) testület; a többi „erõs”
parlament már nem rendelkezik ennyire széles felhatalmazással az EU politikában.
Kissé finomított változatban ugyanakkor véleményem szerint a brit törvényhozás is
ide sorolható: az ún. „parlamenti fenntartás” (parliamentary scrutiny reserve) intézmé-
nye révén a képviselõk kérhetik a kormányt, hogy addig ne hozzon döntést a tanács-
ban egy uniós jogszabálytervezettel kapcsolatban, amíg nem született meg róla a par-
lamenti vélemény. A német Bundestagot és Bundesratot szintén teljes mértékben bevon-
ják az ország integrációs politikájának alakításába. A Länder speciális státusa következ-
tében a tartományok hatáskörébe esõ kérdésekben a szövetségi kormánynak a
Bundesratban jóváhagyott pozíciót kell követnie Brüsszelben, és a vonatkozó Tanács-
ülésen a Länder képviselõje ül a Németország tábla mögött. Ez a jogosítványa az oszt-
rák törvényhozásnak is megvan. Jogi felelõsségrõl azonban még e törvényhozások kö-
zül is maximum a Bundesrat és Ausztria esetében beszélhetünk. Minden erõs modell lé-
nyege, hogy a kontroll ex-ante jellegû, tehát a törvényhozás a kormány befolyásolásán keresztül
érdemben tudja alakítani az uniós döntéshozatalt.
b) A középerõs modellt kialakító, politikai felelõsséget számon kérõ törvényhozások

már nem feltétlenül adnak a kormánynak mandátumot, de szorosan ellenõrzésük
alatt tartják a folyamatokat. A kormányt jogi értelemben nem köti a törvényhozás ál-
láspontja; attól elvileg minden jogi következmény nélkül eltérhet, s „csak” politikai
felelõsséggel tartozik a parlamentnek (mely a jogszabályokban lefektetett jogosítvá-
nyai alapján – mint az elõbb láttuk – kérdést, interpellációt nyújthat be, kezdemé-
nyezheti vizsgálóbizottság felállítását, vagy akár bizalmatlansági indítványt is be-
terjeszthet a végrehajtó hatalom ellen). Ezek a törvényhozások elérték, hogy a kor-
mány rendszeresen továbbítsa nekik még a kérdésben dönteni hivatott tanácsülés
elõtt az uniós jogszabálytervezeteket, dokumentumokat. A parlamentek szisztema-
tikusan megvizsgálják a hozzájuk így befutó anyagokat (scrutiny) és teszik közzé
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azokkal kapcsolatos véleményüket. Az illetékes parlamenti testületek folyamatosan
tartják a kapcsolatot a kormánynak a kérdésben kompetens tagjaival (tehát van kon-
zultáció a törvényhozás és a végrehajtó hatalom között).
1995-ig a huszonöt parlamenti kamarából (Dániát és az Egyesült Királyságot is be-

leértve) csak hétben folytattak rendszeres scrutinyt. Ma már ebbe a kategóriába sorol-
ható a német Bundestag, a francia, a finn, a svéd, a holland, és legújabban az ír parla-
ment is.
c) Végezetül az integrációs ügyekben kis befolyással rendelkezõ parlamentek a kor-

mány felett csak általános, s inkább ex-post ellenõrzést valósítanak meg, ad-hoc ala-
pon; a politikai felelõsség azonban itt is megvan. Az uniós jogszabály- és jogi aktus-
tervezeteket nem vizsgálják meg rendszeresen, s csak nagy vonalakban foglalkoz-
nak az unióbeli fejleményekkel. Ez a hozzáállás elsõsorban a déli országok törvény-
hozásaira jellemzõ. A luxemburgi, a portugál és a belga parlament még végez ugyan
valamiféle scrutinyt, de közel sem teljes körût; a kormányt azonban jobban ellenõr-
zik, különösen Spanyolországhoz, Olaszországhoz és Görögországhoz képest.
Meg kell jegyezni, hogy a legtöbb tagállam az unió fejlõdése folytán folyamatosan

tökéletesítette a parlamenti ellenõrzés modelljét. Az eredetileg minimális kompetenci-
ával rendelkezõ törvényhozások közül néhány szigorúbb kontrollra tért át (például a
francia és az ír törvényhozás). Ez azt jelenti, hogy egy ország besorolása valamely mo-
delltípusba nem az idõk végezetéig szól.

Ha arra a kérdésre keressük a választ, hogy melyik az ideális modell, nem lehet
egyértelmûen felelni. Mint láttuk, minden állam a saját hagyományainak és adott politi-
kai helyzetének megfelelõ eljárást alakított ki, amely számára az ideális modellt jelen-
ti. Ez az „ideális” modell az idõk folyamán módosulhatott, akár úgy is, hogy más or-
szágokban bevált módszereket átvettek, s igazították azokat a helyi adottságokhoz. Így
nem lehet azt kijelenteni, hogy mindenképp az erõs ellenõrzés a legjobb és legcélrave-
zetõbb, de néhány általános érvényû megállapítást azért lehet tenni a modellek külön-
bözõ szempontok szerinti egybevetése alapján.

A tagállami modellek összehasonlítása

Jogszabályi háttér A tagállami alkotmányok mindegyike rendelkezik a szuverenitás-
nak nemzetközi szerzõdéssel, illetve nemzetközi szervezet javára történõ korlátozásá-
ról, alkotmányos hatáskörök átengedésérõl vagy legalább nemzetközi kötelezettségek
vállalásáról. Öt ország (Dánia, Egyesült Királyság, Görögország, Hollandia, Luxem-
burg) kivételével mindegyik alaptörvény nevesíti is a szövegben az Európai Uniót.
A spanyol alkotmány csak áttételesen, az uniós állampolgárság kapcsán utal az EU-ra.
Az Egyesült Királyság, írott alkotmány hiányában, az Európai Közösségekrõl szóló
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törvény (European Communities Act) révén próbálja meg összehangolni a parlamenti
szuverenitást a közösségi jogrenddel (Ficsor 1997, 526).

A törvényhozások integrációs szerepét a tagállamok nagyobbik felében, azaz nyolc
országban (Ausztria, Belgium, Finnország, Franciaország, Írország, Németország, Por-
tugália, Svédország) rögzíti a legmagasabb rendû jogszabály, az alaptörvény. A többi ál-
lamnál csak a nemzetközi szervezet javára történõ szuverenitás-átruházás feltételeirõl,
esetleg az uniós tagságról esik szó az alkotmányban. Az alapítóknál – Luxemburgot le-
számítva – minden országban, tehát a gyenge modellel bírókban is, bekerültek cikkek a
törvényhozások Európa-politikai feladatairól a római szerzõdést megerõsítõ nemzeti tör-
vénybe, a késõbb belépõknél pedig e cikkeket a csatlakozási szerzõdést ratifikáló tör-
vénybe vagy egy késõbb meghozott törvénybe illesztették. Általában a házszabályok
rendelkeznek a parlamentek integrációs testületeinek mûködésérõl, bár ez alól Görög-
ország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Spanyolország és Svédország kivétel (ezen or-
szágokban a többi állandó vagy különbizottságra vonatkozó szabályok érvényesek az
integrációs bizottságokra). A modellek többsége tehát komoly jogszabályi alapokon nyugszik.

Ugyanakkor egy modell jogszabályokban rögzített ereje és tényleges ereje a gyakorlatban
nincs mindig összhangban. A kormánynak hagyományosan a legtöbb fejfájást okozó dán
rendszer jogi alapja igen gyenge (a csatlakozást megerõsítõ törvény és a Piaci Bizott-
ság felállításáról rendelkezõ törvény rövid utalását leszámítva nincs is), mégis a dán
Európai Ügyek Bizottsága hetente kiad kötelezõ érvényû állásfoglalásokat. A papíron
jóval erõsebb német vagy különösen a szankcionálási lehetõséggel rendelkezõ osztrák
ellenõrzés a valóságban nem ilyen hatékony. A rendkívül erõs jogi garanciák ellenére
az osztrák Fõbizottság ritkán ülésezik, scrutinyt alig végez, s csak csekély számú állás-
foglalást tesz közzé.

Egy modell nem erõsebb és hatékonyabb attól, hogy magas rangú jogszabály szól róla; alacso-
nyabb rendû norma révén is mûködhet a parlamenti eljárás kitûnõen. Míg Franciaor-
szágban az alkotmány garantálja a törvényhozás jogát a tájékozódáshoz, addig az Egye-
sült Királyságban egy parlamenti határozat, Dániában pedig mindössze egy bizottsági
jelentés révén sokkal erõsebb kontroll mûködik a kormány integrációs politikája felett.

Mindezek ellenére a kisebb parlamenti hagyományokkal rendelkezõ országokban igenis
fontos lehet, s a kontroll hatékonyságát növeli, ha a törvényhozásnak van jogi alapja arra, hogy
beleszóljon az integrációs ügyekbe. A viszonylag gyenge modellt meghonosító, s a nemze-
ti színtéren sem túl erõs portugál parlament például a többi mediterrán országhoz ké-
pest rendszeres ellenõrzés alatt tudja tartani kormányát integrációs ügyekben, hisz az
alkotmánytól a házszabályig többféle rangú jogszabály feljogosítja arra.

Az uniós alapító szerzõdések módosításakor vagy új szerzõdések létrehozásakor a
törvényhozásoknak a drasztikus igen vagy nem kimondására van csak lehetõségük (l. az
EU-szerzõdés 48. cikkét), hacsak korábbi vizsgálódásaik során nem érintették a végül
kész tényként eléjük tárt kérdéseket. Ez persze attól függ, hogy milyen tájékozódási jo-
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gosítványokkal ruházták fel az egyes törvényhozásokat az unióbeli fejleményekkel kap-
csolatban. A legtöbb törvényhozás, ezt felismerve, a kilencvenes évektõl kezdve folyamatosan
nyomon követi az uniós alapító szerzõdések módosítását elõkészítõ kormányközi konferenciákat,
azzal kapcsolatban határozatot fogadnak el vagy akár a kormány mandátumát is meghatározzák.

Az integrációval foglalkozó parlamenti testületeket tekintve a kép meglehetõsen ve-
gyes; a tagállamok kevesebb, mint felében a normál bizottsági struktúrában találtak
gazdára az integrációs ügyek, azaz egy állandó bizottságot hoztak létre e céllal. Három
kétkamarás parlamentben a két ház közös bizottságot mûködtet, melyek általában in-
kább kevesebb, mint több jogosítvánnyal rendelkeznek a többi bizottsághoz képest.
Négy államban az integrációs bizottság magasabb rendû a többi bizottságnál, s akár tel-
jes joggal felléphet a törvényhozás nevében. Két országban gyenge testületekre bízták
az Európa-politika kontrollját.10 Az erõs modellt meghonosító parlamentek integrációs
testületüknek is nagy felhatalmazást adtak, így azok a törvényhozások rugalmasabban
tudnak alkalmazkodni a sokszor kiszámíthatatlan brüsszeli történésekhez. Amennyi-
ben ugyanis a döntéshozatal a nehézkesebb munkarendszerû plenáris ülésre marad, a
folyamat nagyon lelassulhat. A dán, az osztrák, a finn, és esetenként a német bizottság
felléphet a plénum nevében, így azt tehermentesíti, és képes a gyors állásfoglalásra. Az
is látható, hogy az ország alkotmányos, politikai berendezkedése erõsen hat arra, hogy
milyen fajta bizottságot, testületet (magasabb rendût, állandó bizottságot vagy bizottsá-
gi státusszal nem rendelkezõ testületet) bíznak meg az integrációs ügyek vitelével.

Az integrációs testületek összetétele Minden nemzeti parlamentben döntõ jelentõsé-
ge van annak, hogy a politikai életben mekkora súllyal rendelkezõ képviselõk karolják
fel az integrációs ügyeket. Ennek megfelelõen sok függ attól, az EU-s ügyekkel foglal-
kozó testület elnöke és tagjai mennyire aktívak, hogyan „harcolnak” bizottságuk állás-
foglalásainak elismertetéséért.

Az összes tagállami parlamentrõl elmondhatjuk továbbá, hogy integrációs bizottsá-
gának összetétele megegyezik a pártok mandátumarányával a plenáris ülésen.

Az integrációs bizottságok nagysága, azaz taglétszáma nem áll arányban a testüle-
tek fontosságával, azaz a nagyobb létszám még nem biztosít hatékonyabb ellenõrzést.
A plenáris méretéhez viszonyítva jelentõs eltérések nincsenek; a két szélsõség az Egye-
sült Királyság-beli Scrutiny Bizottság (2,5% – bár az állandó bizottságokat is számolva
már nem is kicsi az integrációs testületek részaránya), illetve a kis parlament miatt ki-
ugróan magas százalékot produkáló luxemburgi Kül- és Közösségi Ügyek és Védelmi
Bizottság (18,3%). Az, hogy az Európa-ügyi bizottságnak lehet-e ellenzéki elnöke, az a
tagállam parlamenti hagyományaitól függ (Dániában és Németországban hagyomá-
nyosan ellenzéki politikus kapja ezt a posztot), illetve attól, hogy a bizottság létrehozá-
sakor vagy késõbb hogy alakultak a parlamenti erõviszonyok (Spanyolországban ak-
kor került a pozíció az ellenzékhez, amikor a legnagyobb párt elvesztette abszolút
többségét), s nem a kontroll erejétõl. A póttagság, helyettesítés is a nemzeti parlamen-
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ti szabályoktól függ az integrációs bizottságokban. A legtöbb törvényhozásban az Eu-
rópa-ügyi testületek tagjai más szakbizottságok munkájában is részt vehetnek, s ezt ki-
fejezetten szerencsésnek tartják. Így ugyanis biztosítható, hogy minél több kérdésnek
legyen hozzáértõ felelõse az integrációs bizottságban. Végezetül nagy jelentõsége van
és meghatározza a testület presztízsét mind az elnök személye, mind az, hogy hány ki-
emelkedõen fontos politikus a tagja. A személyes ambícióknak, hogy az integrációs bi-
zottság tevékenységét érdemivé tegyék, modellt erõsítõ szerepe volt és van (ahogy azt
Franciaország és Spanyolország esetében is megfigyelhetõ volt).

Az integrációs testületek illetékessége is igen eltérõ tagállamonként: teljes körû ille-
tékességgel rendelkezik a dán, a brit, a német, a francia, a holland, a finn, az osztrák és
a svéd bizottság. Így a tagállamok több mint felében széles körûen informálódhatnak
az Európa-ügyi testületek. Határozatot közülük minden témában azonban csak a dán
EU-bizottság, a brit állandó európai bizottságok valamelyike, valamint az osztrák Fõ-
bizottság hozhat. A belga uniós testület minden jogot magának tart fenn, de döntést
csak elsõ pilléres kérdésekben fogalmazhat meg. Németországban és Finnországban a
második pilléres ügyekben a Külügyi Bizottság az illetékes. Szintén Németországban
a harmadik pilléres ügyek gazdája a Jogi Bizottság (s nem az integrációs testület).
Svédországban a tanácsadó bizottság és Franciaországban a delegáció csak elõszûri az
uniós dokumentumokat, a végsõ szó a szakbizottságoké. Luxemburgban és Hollandiá-
ban az integrációs bizottságok csak koordinálnak; az állásfoglalás joga mindig a téma
szerint illetékes szakbizottságé. A többi, gyenge modellû államban az integrációs bi-
zottságok foglalnak állást az illetékességi körükbe tartozó elsõ pilléres ügyekrõl.

Mindebbõl az szûrhetõ le, hogy az erõs modellû törvényhozások a gyorsabb véle-
ményalkotás érdekében elõszeretettel adnak felhatalmazást az integrációs testületnek
a parlamenti álláspont megfogalmazására, valamint ezen bizottságok minden kérdés-
ben kompetensek. Az EU-bizottságok általában maguk az integrációs ügyek gazdái, de
kevés kivétellel minden tagállamban érvényesül az a tendencia, hogy az integrációs bi-
zottságok bevonják a munkába az illetékes szakbizottságokat. Ezáltal válhat ugyanis
csak szakmailag megalapozottá a parlamentek véleménye az egyes – sokszor bizony
rendkívül technikainak tûnõ – témákban.

A parlamenti kontroll menete Országonként különbözik, hogy a végrehajtó hata-
lomnak milyen határidõvel, a dokumentumok milyen körét, milyen magyarázat kísé-
retében kell eljuttatnia a törvényhozásnak, s hogy utána milyen jogosítványai vannak
az elõterjesztésekkel kapcsolatban a parlamenteknek. Amszterdam óta a törvényho-
zások elvileg nemcsak az elsõ pilléres tervezetekhez, hanem a második és harmadik
pilléres dokumentumokhoz, valamint a konzultációs jellegû anyagokhoz is joguk van
hozzájutni, s a kormányoknak garantálniuk kell, hogy a parlamenteknek legyen hat
hetük álláspontjuk megfogalmazására. Mára a legtöbb kormány hajlandó is megkülde-
ni a dokumentumokat, de több helyütt ez – az amszterdami szerzõdés ratifikálásával
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vállalt törvényi kötelezettség ellenére – nem automatikus. A dokumentumok legtelje-
sebb köréhez a dán, a finn és az osztrák parlament jut hozzá. Szinte teljes körûen infor-
málódhat a német, a brit és a francia törvényhozás, de nekik az Európai Bizottság sa-
ját hatáskörben meghozott döntéseit már nem juttatják el. A svéd és a holland parla-
ment az elsõ, második és harmadik pilléres anyagokat megkapja rendszeresen, de nem
jut hozzá minden munkadokumentumhoz. Mindebbõl egyértelmûen kiderül, hogy az
erõs ellenõrzést meghonosító törvényhozások mind megkapták az uniós dokumentumok legszé-
lesebb köréhez való hozzáférés jogát; ezután már csak rajtuk múlik, hogy mennyi anyagot vizs-
gálnak meg tételesen is.

A tájékozódás köre után a második szempont a modellek egybevetésére, hogy a kor-
mány mennyire segíti a parlamenteket abban, hogy azok meg is tudjanak birkózni a beáramló
dokumentum-tengerrel. Az erõsen ellenõrzõ parlamentek mindegyikének, Ausztria kivé-
telével, joga van ahhoz, hogy a kormánytól magyarázó szöveget kapjon az egyes anya-
gok mellé. Ezek részletessége és használhatósága természetesen különbözõ. A dán, a
brit, a német és a finn törvényhozás a kormánnyal egyeztetett, akár jogszabályban is
rögzített séma szerint jut hozzá a kiegészítõ információhoz minden dokumentummal
kapcsolatban. A közepesen erõs svéd és holland, de még a gyenge luxemburgi és spa-
nyol parlament is megkapja ezt a segítséget (ha nem is az elõzõekhez mért részletes-
séggel) a munkájához. A kivételként említett Ausztriában a papíron rendkívül erõs mo-
dellt ez a gyakorlati hiányosság teljességgel lerontja; a kis stábbal dolgozó Nemzeti Ta-
nácsot a kormány szinte belefojtja a dokumentum-áradatba. A mára sokat erõsödött
francia modellen is gyengít, hogy a kormány nem köteles magyarázatot fûzni a
dokumentumokhoz.11 Így a nemzetgyûlésnek és a szenátusnak nagyobb stábbal kell
mûködnie és több idõre is van szükségük vizsgálódásaikhoz, mint a többi, érdemi el-
lenõrzést végzõ törvényhozásnak. Emiatt elõfordulhat, hogy a francia parlamenti vé-
lemény akkorra készül el, amikor a döntés már megszületett a tanácsban.

A harmadik szempont az elemzéshez, hogy a kormánynak vajon megszabnak-e egy ha-
táridõt, ameddig el kell juttatnia a dokumentumokat a törvényhozásnak. Ausztriában, Német-
országban és Finnországban a „haladéktalanul” megfogalmazás a kötelezettség alap-
ja, Dániában és az Egyesült Királyságban azonban konkrét határidõre kell teljesítenie
a végrehajtó hatalomnak e feladatot. A többi országban nincs erre vonatkozó kitétel. Ez
azt jelenti, hogy ezen államokban a kormány együttmûködési hajlandóságától függ,
hogy a parlament még idõben, tehát még az EU-beli döntés meghozatala elõtt hozzá-
jut-e a kérdéses dokumentumokhoz. Szintén Franciaország hozható fel példaként,
hogy amennyiben késedelmes az anyagok továbbítása, akkor értelmetlenné válhat a
parlamenti állásfoglalás, s ez ront az egyébként jól kidolgozott modell hatékonyságán.
Az amszterdami szerzõdés jegyzõkönyvében a parlamenti vizsgálódásra megszabott
hathetes határidõ elvileg minden parlament számára garancia; ennek ellenére a gya-
korlatban Amszterdam kevés újdonságot hozott. Ahol korábban is erõs kontroll
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mûködött, létezett parlamenti fenntartás, ott nem történt változás, ahol pedig a parla-
mentek kevéssé ellenõrizték saját kormányukat, ott Amszterdam sem vezetett lénye-
ges elõrelépéshez. Fejlõdés azonban kétség kívül több országban is bekövetkezett
(Franciaország, Olaszország, Írország). 

A dokumentumok megkapása után a következõ lépés maga a parlamenti vizsgálódás.
Minden dokumentum alapos vizsgálatát, tehát teljes körû scrutinyt kevés parlament
végez; a brit, a francia és a finn törvényhozás minõsíti csak egyenként az összes hozzá
eljutó uniós elõterjesztést. Még az erõs dán és német ellenõrzés is csak a kiválasztott
dokumentumokra terjed ki. A többi parlament erõsen szelektál a javaslatok között, s
csak a különösen figyelemre méltókat vetik alá részletes elemzésnek. A vizsgálódás
módszere általában az, hogy a fontos dokumentumokról jelentést készítenek, bizottsá-
gi és esetleg plenáris vitát tartanak. Erre minden törvényhozásban van mód, de arra,
hogy parlamenti határozat, állásfoglalás is szülessen, már nincs mindenhol esély.

Az integrációs bizottságokon belül ritkán kerül sor formális szavazásra. Mindenhol
az a gyakorlat terjedt el, hogy a vita után a jelentést, álláspontot átdolgozzák, igyekez-
nek az elhangzott véleményeket abba belefoglalni, azaz konszenzusra jutni. Az elnök
az ülés végén ismerteti a végleges szöveget, s ha a tagok nem emelnek kifogást ellene,
azt elfogadottnak tekintik. Amennyiben – kiélezett vita esetén – mégis elrendelnének
szavazást az EU-bizottságokban, Dánia és Spanyolország kivételével mindenhol
egyszerû többséggel születhetne határozat. E két említett államban a szavazatokat a
pártoknak a plenáris ülésen meglevõ mandátumarányának megfelelõn súlyozzák.

Nagy a különbség a modellek között abban, hogy a kormány mennyire köteles figyelem-
be venni a parlament véleményét. Dániában teljes mértékben, de csak politikai felelõsség
mellett. Németországban a Bundesrat, Ausztriában pedig a Nemzeti Tanács állásfogla-
lása jogi értelemben is kötelezõ (az utóbbi esetében jogi – akár bírósági – eljárással
szankcionálhatják). A holland törvényhozás szava harmadik pilléres ügyekben köti a
kormányt. Finnországban, az Egyesült Királyságban, Németországban és Svédország-
ban a kormánynak utólag magyarázatot kell adnia, ha a brüsszeli tárgyalásokon eltért
a parlament állásfoglalásában lefektetettektõl. A többi országban, ha valamely kérdés-
ben véleményt is alkot a törvényhozás, az nem kötelezõ a kormányra nézve. Politikai
felelõsséggel azonban, a parlamenti mivoltból következõen, mindenhol tartozik a kor-
mány a törvényhozásnak.

A parlamenti fenntartás intézményét a „kitaláló” Egyesült Királyságon túl már több
tagállam is alkalmazza. Dániában és Finnországban természetes, hogy a törvényhozá-
si álláspont megszületéséig a kormány nem nyilatkozhat Brüsszelben. Németország-
ban errõl ugyan nem szól kifejezetten jogszabály, de a normákat úgy értelmezik, mint-
ha az létezne. Franciaországban a kifejezést használják annak ellenére, hogy valójában
azt egyetlen norma vagy dokumentum sem rögzíti (az egy hónapos türelmi idõt kérõ
miniszterelnöki körlevél sem nevezi néven, de tartalma megegyezik a fenntartással),
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így nincs kötelezõ ereje. Más államokban nem létezik a fenntartás, bár néhány helyen
(például Olaszországban) igyekeznek a szabályokat úgy értelmezni, mintha azt azok-
ból ki lehetne olvasni.

Az EU Tanácsának ülésén eldöntendõ kérdésekben csak az erõs vagy viszonylag erõs
modellt meghonosító országokban van konzultációs kötelezettsége a kormánynak. Ezen
országokban a tanácsülés napirendjén szereplõ kérdésekrõl az illetékes kormánytag és
a törvényhozás integrációs bizottsága elõzetes eszmecserét folytat, s a bizottság felha-
talmazza a minisztert a nemzeti álláspont képviseletére. A tanács ülése után pedig
ugyanaz a miniszter írásban vagy szóban számot ad a testületnek a történtekrõl. Ilyen
konzultációra heti rendszerességgel sor kerül Dániában, Finnországban, Németország-
ban, Hollandiában és Svédországban, valamint – bár kisebb gyakorisággal – Írország-
ban. Ez a törvényhozástól igen rendszeres munkát és felkészültséget kíván meg. 

Meg kell jegyezni, egy modell attól még lehet erõs, hogy a kormány nem konzultál
a parlamenttel minden Tanács-ülést megelõzõen. Mint láttuk, az Egyesült Királyság-
ban ezt az alapos scrutinyvel és a parlamenti fenntartás intézményével váltják ki. A Ta-
nács-ülésen eldöntött ügyek ugyanis egy korábbi fázisban mindenképp terítékre kerül-
tek már az illetékes törvényhozási bizottságban, s készült róluk parlamenti álláspont).
Mindenre kiterjedõ parlamenti vizsgálat, a parlamenti fenntartás intézményének alkalmazása
vagy konzultációs kötelezettség nélkül azonban egyetlen kontrollmechanizmus sem mûködhet
hatékonyan (akkor maximum a franciáknál látott hatékonyság érhetõ el). Ezt azért na-
gyon fontos leszögezni, mert e három kritérium alapján lehet a legjobban lemérni a
modellek tényleges erejét, illetve a szerint, köteles-e a kormány visszajelezni a Brüsz-
szelben történtekrõl a parlamentnek. Hiába erõs tehát az osztrák ellenõrzés papíron, a
jogszabályok alapján (elvileg jogi felelõsséggel tartozik a kormány a parlamentnek in-
tegrációs ügyekben), ha sem általános scrutiny, sem konzultáció nincs a gyakorlatban,
s a kormány utólag sem köteles minden esetben tájékoztatni a törvényhozást a brüsz-
szeli fejleményekrõl.

Végezetül azt is megállapíthatjuk, hogy mára már minden tagállami törvényhozás
kontrollmechanizmusának fontos része, hogy egyrészt évente, félévente tájékoztatást kér-
nek a kormánytól az integrációs politika alakulásáról és az unióbeli fejleményekrõl, másrészt
beszámoltatják a kormányt az Európai Tanács üléseirõl. A legerõsebb kontrollal bíró or-
szágokban mind az EU csúcs elõtt, mind az után számot kell adnia a kormány magas
rangú tagjának, általában a miniszterelnöknek a várható eseményekrõl, illetve a történ-
tekrõl. A gyengébb parlamentek általában megelégednek egy utólagos tájékoztatással,
s beérik a külügyminiszter jelenlétével. A legtöbb országban ez a számadás a plenáris
ülés nyilvánossága elõtt történik, s ezen alkalommal van lehetõsége minden képvise-
lõnek mind a tájékozódásra, mind a személyes véleménynyilvánításra. Persze ahol az
integrációs bizottság felléphet a plénum nevében, ott a tájékoztatás is ezen testület elõtt
történik (Dánia, Ausztria, Finnország).
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Az irányelvek átültetése. Fontos külön szólni arról, hogy a bemutatott parlamenti kont-
rollmechanizmusok az uniós elõterjesztésekre (legtöbb helyen a jogszabálytervezetekre) vonat-
koznak, nem pedig a Brüsszelben már jóváhagyott döntésekre, jogszabályokra. Az integrációs
bizottságok a tagállamokban az elõterjesztéseket vizsgálják (scrutiny), s nem pedig a
kész irányelveket. Tehát amikor már a tanács által jóváhagyott irányelveket kell átül-
tetni a nemzeti jogba, akkor a legtöbb tagállamban (Olaszország kivételével) a parla-
mentek EU-s testületei már nincsenek érintve. Az irányelvek átvétele a nemzeti jogba
a hagyományos parlamenti eljárás keretében történik, az illetékes szakbizottságok be-
vonásával. Ugyanez igaz az új uniós szerzõdésekre: amikor azok még csak tervezetek,
az integrációs bizottságok foglalkoznak velük a törvényhozásokban, de amikor már
mint ratifikálandó törvényjavaslat kerülnek a ház elé, akkor a szakbizottságokat, illet-
ve a plenáris ülést illeti a véleménykifejezés, illetve a döntés joga. Több országban
ugyanakkor a kormányt arra kötelezik, hogy éves rendszerességgel számoljon be a
parlamentnek az irányelvek átültetésérõl (például éves jelentés formájában).

Az irányelv-átültetés a legtöbb országban rendeleti úton történik (ez lehet kormány-
rendelet, miniszteri rendelet vagy – föderális államszerkezet esetén – a helyi hatóságok
rendeletei); az erõs törvényhozási szerepvállalás e téren inkább a kivételek közé tarto-
zik (gyakori a delegált jogalkotás). A közösséghez, illetve az unióhoz csatlakozó álla-
mok vagy külön törvényben, vagy a csatlakozási szerzõdés megerõsítésérõl szóló tör-
vényben általában szabályozták az irányelvek átvételének kérdését.

A parlamenti állásfoglalások sorsának nyomonkövetése. Szintén fontos megnézni, az egyes
törvényhozások mennyire figyelik, mi történik az általuk megfogalmazott véleménnyel. Ha
ugyanis a kormányt nem kötelezik arra, hogy számoljon be, tartotta-e magát a parla-
ment véleményéhez Brüsszelben, akkor értelmetlenné válik az ellenõrzés. Ha nem kell
visszajelezni, az szinte egyenértékû a szabad kézzel. Másrészt a kontrollba energiát fek-
tetõ törvényhozásokat kell, hogy érdekelje, munkájuknak mi lett a végeredménye.

Mindezek ellenére csak az erõs kontrollal rendelkezõ dán, német és finn, a közepes
odafigyelést meghonosító holland és svéd, a felkapaszkodó ír, valamint a gyenge lu-
xemburgi parlament fektet hangsúlyt arra, hogy tájékozódjon állásfoglalásának „utó-
életérõl”. A szintén erõsen ellenõrzõ Egyesült Királyságban csak a fenntartás kapcsán
figyelik a kormány tevékenységét, Ausztriában alkalmanként (csak a kötelezõ érvényû
állásfoglalásokról és parlamenti határozat esetén), Franciaországban pedig a papíron
létezõ lehetõségek ellenére a gyakorlatban szinte sohasem. A többi parlament egyálta-
lán nem kér visszajelzést állásfoglalásainak sorsáról. Ez rögtön megkérdõjelezi az álta-
luk foganatosított kontroll komolyságát.

Az integrációs testületek ülései és a titkovédelmi szabályok. Az alapos parlamenti odafigye-
lést megvalósító törvényhozások az érdemi munkavégzés érdekében hetente üléseznek. Ahol
mind scrutinyra, mind konzultációra sor kerül, erre mindenképp szükség van. A mind-
kettõt végzõ finn Nagybizottság például e két feladat teljesítése érdekében hetente két-
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szer is találkozik. A konzultációs joggal rendelkezõ parlamentekben az EU-bizottságok
üléseit a rákövetkezõ hét tanácsüléseihez idõzítik. Ugyanakkor persze azt állítani,
hogy ha egy testület hetente vagy még gyakrabban (Olaszország) összeül, akkor ott
komoly kontroll-tevékenység folyik, merészség lenne. Azt azonban ki lehet jelenteni,
hogy a havonta vagy rendszertelen idõközönként tanácskozó integrációs bizottságok
bizonyosan képtelenek az alapos ellenõrzésre.

Az is látható, hogy a törvényhozások integrációs testületeinek többsége zárt ülés ke-
retében tanácskozik, de igyekeznek a dokumentumokat nyilvánosságra hozni. Az is
jellemzõ, hogy az ülések egyes részeit zárt ajtók mögött tartják, más témákat pedig
nyilvánosan vitatnak meg. Így a kormányok ismertethetik álláspontjukat a tárgyalási
pozíció veszélyeztetése nélkül, és a közvélemény tájékozódáshoz való joga sem sérül.
Az egyes törvényhozások megoldásai egyediek, s követik a nemzeti parlamenti hagyo-
mányokat (van, ahol a bizottsági ülések hagyományosan zártak vagy nyíltak).

A plenáris ülések minden törvényhozás esetében érintettek, amikor az EU alapító
szerzõdéseinek reformjáról van szó, azaz új szerzõdést kell megerõsíteniük. Minden
házban van továbbá lehetõség arra, hogy integrációs témában interpelláljanak, kérdést
tegyenek fel a képviselõk. Ezekhez az eszközökhöz azonban eltérõ mértékben folya-
modnak a tagállami honatyák. Mindezen túlmenõen a plénumoknak különbözõ elvi
lehetõségeik vannak arra, hogy EU ügyekkel foglalkozzanak, s az is változik tagálla-
monként, hogy az elvi lehetõséggel a gyakorlatban melyik plénum hogyan él.

A plénumokat egyetlen tagállam törvényhozása sem rekeszti ki a folyamatból.
Egyedül a finn törvényhozás plenáris ülése nem hozhat határozatot EU-ügyekben,12 az
összes többi elvileg jogosult rá. Ez persze nem jelenti azt, hogy mindenhol rendszere-
sen élne is a plénum e felhatalmazással. Az erõs modellt meghonosító parlamentekben
azonban a munka nagy részét, beleértve a törvényhozási álláspont megfogalmazását,
az integrációs bizottságok végzik, nem pedig a más kérdésekkel amúgy is túlterhelt,
rugalmatlanabb alkalmazkodóképességû és hosszabb reakcióidejû plenáris ülés. Egy
bizottságot mindig könnyebb mozgósítani, mint a plénumot, s egy bizottság mindig is
jobban tud idomulni a sokszor kiszámíthatatlan brüsszeli ügymenethez. A gyenge
kontrollú parlamentek, ahol az integrációs bizottságok önmagukban nem dönthetnek,
és nem összegezhetik a törvényhozás véleményét, ki vannak téve annak, hogy munká-
juk (jelentéskészítés, határozati javaslat megfogalmazása) végül is eredménytelen ma-
rad, mert a plenáris esetleg napirendre sem tûzi a kérdést. A plénumok tehát eddig sem
voltak az Európa-politika fõ alakítói, s a jövõben sem valószínû, hogy azok lennének.
A plenáris ülések hagyományos kontroll-eszközeivel (interpelláció, kérdés) a képvise-
lõk általában ritkán élnek, s bizalmatlansági indítvány megfogalmazása sem gyakori
esemény az integrációs politika kapcsán. Az azonban nem volna kívánatos, ha a fejlõ-
dés iránya a plénum kizárása lenne, hisz akkor csak kevesek ügye lehetne az európai
integráció a törvényhozásokban. A nyílt vitákra (kerüljön azokra sor az Európai Tanács
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ülése vagy más esemény, esetleg kormánybeszámoló, jelentés kapcsán), melyeken
minden képviselõnek joga van részt venni, ezért nagy szükség van.

Együttmûködés a szakbizottságokkal. Fontos kérdés, hogyan lehet azt kivédeni, hogy az
uniós politika csak kevés kiválasztott képviselõ ügye legyen a tagállami törvényhozás-
okban. Ez szoros összefüggésben van azzal, hogy az integrációs bizottságok mennyire
végzik elszigetelten vagy más bizottságokkal együttmûködve a tevékenységüket a
parlamenteken belül.

A szakbizottságok bevonása az integrációs ügyekbe az összes parlamenti kontroll-
modell mûködésének legproblematikusabb területe. Sok országban jogszabály kötele-
zi a parlamenti bizottságokat az európai ügyekkel való foglalatosságra (Belgium),
vagy pedig elõírja az EU-bizottságnak ezen testületek tájékoztatását, bevonását a par-
lamenti álláspont megalkotásába (Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Hol-
landia, Írország, Németország, Olaszország, Portugália, Svédország). Bevonásuk elté-
rõ fokú lehet: állhat abból, hogy csak véleményt adnak, de a végleges pozíciót az EU-
s testület fogalmazza meg (Finnország), van olyan megoldás, hogy az integrációs bi-
zottság csak koordinál, és a szakbizottságoké a döntõ szó (Németország, Hollandia), il-
letve elõfordul az is, hogy az integrációs bizottság csak „elõszûr”, és mindig a szakbi-
zottság határoz. Természetszerûleg mindkét mechanizmus mellett és ellen lehet érve-
ket, ellenérveket felsorakoztatni. A munka szakbizottságokra való alapozása hozzáér-
tõbb vélemény kibocsátására képesíti fel a törvényhozást, de ez a megközelítés védte-
lenebbé teszi a parlamentet a speciális szektoriális érdekekkel, lobbycsoportokkal
szemben. Az EU-bizottság kizárólagos szerephez juttatásával pedig a törvényhozás
valószínûleg kevésbé tud szakmailag korrekt álláspontot kialakítani.

Szinte nincs ország, ahol ne lenne versengés, kompetenciavita a szakbizottságok és
az integrációs bizottság között. Gyakori a féltékenykedés; ez különösen jellemzõ a kül-
ügyi bizottságok és az EU-s testületek kapcsolatára. Ez is bizonyítja, a belpolitika, az
integrációs politika és a külpolitika közötti határvonalak még mindig nem
egyértelmûek. Általános tendenciaként az azért megfogalmazható, hogy a külügyi bi-
zottságok fõleg a közös kül- és biztonságpolitika, valamint az EU külkapcsolatainak
kérdéseiben kompetensek. Sok helyütt az alapító szerzõdések felülvizsgálata is a ha-
táskörükbe tartozik, mely munkamegosztás már erõsen vitatható. Az is általános, hogy
amikor nemzetközi vagy uniós szerzõdések megerõsítésekor van szó, tehát nem uniós
dokumentum-tervezetekrõl, akkor már mindenhol a külügyi bizottságoké a fõszerep
(az integrációs testületeknek elvileg még javaslati formában találkozniuk kellett ezek-
kel a dokumentumokkal).

Hivatali struktúra európai ügyekben. Minden kontrollmechanizmus mûködésének
kulcskérdése, hogy milyen háttérrel rendelkezik, azaz a parlamenti hivatalok szerve-
zeti felépítése mennyire felel meg az elvárásoknak, s mennyi szakértõ segíti a törvény-
hozások integrációs munkáját. A fõ kérdés, hogy az Európa-politikában jártas munka-
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társakat a nemzetközi osztályhoz rendelik-e, vagy az EU-bizottsághoz, esetleg külön
osztályt alkotnak. Ez a kérdés is szoros összefüggésben van azzal, az egyes törvényho-
zások mennyire kezelik külpolitikaként az integrációt. Szintén érdekes azt megvizsgál-
ni, hogyan tárolják, dolgozzák fel az uniós dokumentumokat a parlamentek, s mennyi-
re látnak el közvélemény-tájékoztatási feladatokat.

A hivatali rend, az integrációs munkatársak létszáma, képzettsége és feladatai, a do-
kumentációs szolgálatok minõsége alapján szintén lehet következtetni az egyes model-
lek erejére, hatékonyságára, valamint a politikai hagyományokra is. Az integrációs
ügyek feletti ellenõrzést komolyan vevõ parlamentekben mindenhol viszonylag nagy létszámú,
elismert szakértõgárda áll a képviselõk rendelkezésére (Dánia, Egyesült Királyság, Németor-
szág, Finnország). Az osztrák modell gyenge gyakorlati teljesítménye azon is lemérhe-
tõ, hogy minimális létszámú munkaerõt foglalkoztatnak a Fõbizottság mellett, akik
nem végeznek érdemi munkát (a döntés-elõkészítés a frakciókra hárul). Belgium és
Görögország kivételével minden országban az integrációs stábot elkülönítették a nemzetközi
parlamenti (bilaterális és multilaterális) kapcsolatokkal foglalkozó szakértõktõl. A nemzetkö-
zi osztályoknak ebbõl következõen nem feladatuk az uniós ügyintézés; az Európai Par-
lamenttel a kapcsolatokat az integrációs, s nem pedig a nemzetközis gárda tartja. Hi-
vatali szinten tehát mindenhol egyértelmûen a külpolitikától elkülönülten kezelik az
uniós ügyeket. Integrációs stáb alatt pedig általában az EU-bizottságok titkárságát kell
érteni. Az EU dokumentációval mindenhol külön részleg foglalkozik, vagy a bizottság
titkárságán belül, vagy külön dokumentációs központban, esetleg az összparlamenti
dokumentációs osztály kebelén belül. Az északi országokban a nyílt politizálás jegyé-
ben igen magas színvonalra fejlesztették a tájékoztatási, dokumentációs szolgálatokat;
ezek közfeladatokat is ellátnak, azaz aktívan részt vesznek a közvélemény tájékoztatá-
sában az uniós fejleményekrõl. Ma már a nemzeti törvényhozások kb. fele (pontosab-
ban hét parlament) elmondhatja magáról, hogy nagy lépést tett az önálló információs
bázis kiépítése és a kormányzattól való információfüggés csökkentése felé azzal, hogy
saját brüsszeli kiküldöttel rendelkezik. A régi tagállamok tapasztalatai egyértelmûen bizonyít-
ják, hogy hatékony ellenõrzést integrációs ügyekben biztos informatikai háttér és hozzáértõ sze-
mélyzet nélkül nem lehet megvalósítani.

Az integrációs testületek külkapcsolatai. Minden törvényhozásra jellemzõ, hogy meg-
élénkültek a nemzetközi kapcsolatai az EU vonatkozásában. A COSAC13 – melyben
minden integrációs bizottság képviselteti magát – révén a tagállamok képviselõi éven-
te kétszer találkoznak. E fórum munkájának érdemibbé válása is hozzájárult ahhoz,
hogy a parlamentek elkezdték keresni a kapcsolatot mind egymással, mind az unió in-
tézményeivel. Az integrációs bizottságok mindegyike megfordul legalább évente egy-
szer Brüsszelben, s az Európai Parlamenttel – szerepének növekedése nyomán – egyre
inkább keresik a kapcsolatot. Az azonban, hogy a nemzeti parlamentek hogyan igye-
keznek ápolni a kapcsolatot saját EP képviselõikkel, országonként változik.
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Napjainkra a kettõs, tehát EP és nemzeti mandátum kihalófélben van; a tanács 2002-ben
elfogadott határozata (2002/772/EK határozat) ki is zárja a kettõs megbízatás lehetõ-
ségét. Ennek a kötelességnek a tagállamok fokozatosan tesznek eleget. 2003-ig kilenc
tagállam jogszabályi úton megszüntette a kettõs mandátum lehetõségét. Négy ország-
ban a határozat átültetése 2003–2004 között, tehát az EP-választások elõtti hajrában tör-
tént meg (Németország, Dánia, Svédország, Olaszország). A 2002-es határozatban két
ország kapott mentességet: Írország a következõ nemzeti parlamenti választásokig, az
Egyesült Királyság pedig a 2009-es európai parlamenti voksolásig jutott haladékhoz a
kötelezettség átvételét illetõen. A 2004. júniusi EP-választások óta tehát csak Írországnak és
az Egyesült Királyságnak lehetnek kettõs mandátummal rendelkezõ képviselõi.

Az, hogy mennyire kooperálnak az egyes tagországok saját EP képviselõikkel, illet-
ve hogy engedélyezik-e számukra az EU-bizottság ülésein való részvételt, a politikai
hagyományoktól függ. A tiszta helyzetet kedvelõ, hatásköröket szigorúan elválasztó
északi országokban és Hollandiában nem, vagy csak külön meghívásra vehetnek részt
az EP tagok a nemzeti parlament integrációs bizottsága ülésein; a kapcsolatot velük leg-
inkább a pártokon keresztül tartják. A legtöbb országban azonban van mód részvétel-
ükre, de a döntéshozatalból kizárják õket. Három nemzeti törvényhozásban a nemzeti
EP képviselõk tagjai a parlament integrációs bizottságának, de szavazati joguk egyedül
Görögországban volt 2001-ig a testületben14, most pedig erre már sehol nincs példa. 

A megoldások tehát különbözõek, s a tagállamok eltérõen „használják” EP-beli embere-
iket, de ma már mindenhol gondoskodnak megfelelõ tájékoztatásukról, valamilyen szintû
bevonásukról az ország integrációs politikájába. Errõl lemondani ugyanis egyenértékû len-
ne azzal, hogy kihagynak egy lehetõséget az unióbeli döntéshozatal befolyásolására.

A felsõházak integrációs szerepvállalása. A felsõházzal is rendelkezõ törvényhozások-
ban (összesen kilenc ilyen van az unióban) a két kamara általában egymástól függetle-
nül végez scrutinyt, felügyeli a kormány integrációs politikáját, tehát e téren egyik ház
nem erõsebb a másiknál (függetlenül attól, hogy a belsõ jogalkotás során melyiknek mi
a szerepe és melyiké az utolsó szó). Ez persze nem jelenti azt, hogy az EU-politikát
ugyanolyan módon kontrollálnák, mint az alsóházak. Épp ellenkezõleg, a két ház tevé-
kenysége általában jól kiegészíti egymást, azaz az integrációs ügyek más vetületeire
koncentrálnak. Három törvényhozás (a belga, az ír és a spanyol) azt a megoldást vá-
lasztotta, hogy közös bizottság felállítása révén együtt ellenõrzik a végrehajtó hatalom
unióbeli fellépését.

Az alsó- és felsõházak tehát európai ügyekben igyekeznek õrizni függetlenségüket,
önálló tevékenységüket. Az Egyesült Királyságban és Németországban a felsõházak ko-
molyan kiegészítik az alsóházak tevékenységét, sõt Németországban a föderális beren-
dezkedés miatt a Bundesratot akár még erõsebbnek is tekinthetjük, mint a Bundestagot.
A közös bizottságot mûködtetõ törvényhozásokban a felsõházaknak nincs önálló Euró-
pa-politikájuk. A többi felsõház pedig általában kevésbé aktív, mint a másik kamara.
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Az ideális modell ismérvei

A tizenöt modell egybevetése alapján fel lehet vázolni az ideális modellt, azaz meg le-
het határozni, mik az ismérvei a hatékony és ésszerû parlamenti kontrollnak integráci-
ós ügyekben. 

1. A felkészülést érdemes megkezdeni még jóval a csatlakozás elõtt, a modellt pedig be lehet
üzemelni a tagfelvételi tárgyalások alatt. 

Nem lebecsülendõ azon felismerés pszichikai hatásának az értéke, hogy az unió
senkinek a kedvéért nem változik meg; az acquis communautaire kötelezõ erejû, az
egységes piachoz tartozás megköveteli a közösség érvényben levõ szabályainak és
elveinek fenntartás nélkül való elfogadását, a maximum pedig, amirõl tárgyalni le-
het az unióval, az az átmeneti idõszakok tartalma és hossza, a mezõgazdasági kvó-
ták nagysága, a bázisterületek, a támogatások és néhány kivételes esetben
derogáció.15 Tekintettel az uniós döntéshozatal szilárd rendszerére, az EU-s történé-
seket közvetlenül nem fogják tudni meghatározni a nemzeti parlamentek; egyedül a
közvetett, tehát a kormányokon keresztüli befolyásolásra nyílik mód. A parlamentek
integrációs tevékenységét tehát a kormányok ellenõrzésére kell alapozni. Mindez igen fon-
tos tanulságul szolgál az újonnan csatlakozott közép-és kelet-európai országok, s
azok parlamentjei számára.

A parlamenteknek idejekorán rá kell ébredniük arra, hogy egyrészt a kormányok
európai szinten olyan kérdésekben is döntést hozhatnak majd a csatlakozás napjától,
melyek hagyományosan a parlament törvényalkotói, költségvetési és szerzõdéskötési
illetékességébe tartoznak, másrészt hogy ezeknek a döntéseknek a megváltoztatására
nekik utólag nem lesz lehetõségük. Emiatt még a csatlakozás elõtt hasznos kialakítani
annak mechanizmusát, hogyan ellenõrzik majd a törvényhozások az integrációs ügye-
ket. Elsõ lépésként a csatlakozási kérelem beadása parlamenti felhatalmazás alapján
történjen, s ebben a törvényhozás adjon (hozzávetõleges) útmutatót a végrehajtó hata-
lomnak a tárgyalások fõ kérdéseiben. A tárgyalások alatt a parlament tartson igényt a
folyamatos konzultációra, s az érzékeny kérdésekben ex-ante eszmecsere folyjon a tör-
vényhozás és a kormány között. Ennek a végrehajtó hatalom számára is több hozadé-
ka is van; nem érheti késõbb ugyanis az a vád, hogy valamit a parlament háta mögött
intézett, s megkönnyíti a majdani ratifikációt. Másrészt Brüsszelben érvelhet azzal,
hogy valamely kérdésben a parlament miatt nincs módjában engedni.

Az 1995-ben csatlakozott három EFTA országban már a csatlakozási tárgyalások is
szoros parlamenti ellenõrzés mellett zajlottak, így természetes volt, hogy a belépés
után is folytathatták a kontrollt a törvényhozások. A tárgyalások alatti parlamenti sze-
rep tehát predesztinálta a késõbbi befolyást az integrációs ügyekre.
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2. A tagság kezdetétõl legyen világos jogszabályi háttere a parlament integrációs szerepvál-
lalásának.

Amennyiben a törvényhozások integrációs feladatainak és jogosultságainak erõs jo-
gi alapja van, nem lehet a parlament uniós szerepvállalását megkérdõjelezni, s a poli-
tika szereplõi kötelesek annak megfelelõen cselekedni (kevésbé van akkor kitéve a tör-
vényhozás a mindenkori kormány jóindulatának, hogy az mennyi információhoz jut-
tatja). Ez különösen a kevésbé konszenzusorientált politikai kultúrájú országokban
fontos. A parlamenti kontroll tehát kevésbé lesz kitéve a napi politikának és az éppen
fennálló erõviszonyoknak. Fontos az is, hogy alapos szakmai és politikai egyeztetés
után a parlamenti pártok minõsített többséggel (legalább kétharmaddal) fogadják el a
szükséges jogszabályokat, hogy az elõkészítõ tárgyalások minden szereplõje érezze a
kérdés súlyát, annak érdekében, hogy ne kelljen rövid idõn belül módosítani a normá-
kat. A legfõbb garancia az, ha az alkotmányban, tehát a legmagasabb rendû jogszabály-
ban rögzítik a törvényhozás jogát a teljes körû tájékozódáshoz és a konzultációhoz. Jó
megoldás, ha az eljárás fõbb mozzanatait külön törvényben, a részleteket pedig a ház-
szabályban fektetik le. 

3. A szuverenitásvesztés minimálisra csökkentésének módja: hatékony parlamenti kontroll-
modell kiépítése

Az integrációs ügyekben gyakorolt parlamenti ellenõrzés lényege az, hogy a törvényhozás
szuverenitása a lehetõ legkevésbé sérüljön az uniós csatlakozással. Ez azon mód teremthetõ meg,
ha a parlament megtarthatja korábbi jogalkotási és ellenõrzési jogosultságait. Egyrészt tehát a
törvényhozási tárgykört érintõ kérdésekben ex-ante kontrollt gyakorol (scrutiny) és
meghatározza a kormány mandátumát (tanácsülés elõtti meghallgatások) úgy, hogy
biztosítja ugyanakkor a kormány számára a brüsszeli tárgyalásokhoz feltétlenül szük-
séges mozgásteret. Másrészt pedig folyamatosan nyomon követi a kormány tevékeny-
ségét, rendszeresen beszámoltatja a kormánytagokat, s él a parlamenti ellenõrzés min-
den lehetséges kontrolleszközével (bizottsági meghallgatások, kérdés, interpelláció,
szükség esetén bizalmatlansági indítvány megfogalmazása). A parlamentek számára a
döntõ érv a hatékony ellenõrzõ rendszer kiépítése mellett az, hogy csak ezáltal tartha-
tó fenn a korábbi hatalmi egyensúly a demokrácia alapintézményei között; a parlamen-
teknek tehát nem az egyensúly saját javukra billentésére, hanem a potenciálisan elvesztett ha-
táskörök visszanyerésére kell koncentrálniuk.

Ugyanígy érdemes a meglévõ intézményeket, struktúrákat felhasználni; a már
mûködõk új pályára állításával kapcsolatban ugyanis mindig kisebb az ellenállás, ke-
vesebb érdeket érint, mint ha valami teljesen újat, a megszokott politikai rendszertõl
idegent hoznak létre. A parlamenteknek tehát a fennálló bizottsági struktúrában
egyszerûbb gondolkodniuk.

A hatékony kontroll kiépítése filozófiájának – a fennálló hatalmi egyensúly és struk-
túrák megõrzésén túl – még egy döntõ eleme van: fel kell hagyni azzal, hogy az uniós
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ügyeket külpolitikaként kezelik. A politikai élet szereplõinek tudomásul kell venniük: az
adott országra érvényes jogszabályok döntõ része a jövõben Brüsszelben születik meg,
Brüsszel a mindennapjaink, a belpolitika részévé válik. A „belpolitikaiasítás” tehát el-
kerülhetetlen, az uniós ügyeket a belépés után nem lehet majd elkülönülten, a kor-
mány és egy parlamenti testület hitbizományaként kezelni. A választópolgárok ugyan-
is elvárják, hogy a képviselõk beleszóljanak a sorsukat befolyásoló döntések meghoza-
talába. Ez csak úgy valósítható meg, ha a képviselõk minél szélesebb körének rálátása
és érdemi beleszólása van az integrációs ügyekbe.

4. A hatékony kontrollhoz szükséges elemek 
A plenáris ülés tehermentesítése érdekében, valamint hogy jobban tudjanak alkal-

mazkodni a hektikus brüsszeli történésekhez, a plénum helyett a könnyebben mobilizálha-
tó bizottságokra érdemes alapozni az integrációs ügyekben gyakorolt kontrollt. Ajánlatos egy
testületet megjelölni fõ felelõsként (az EU-bizottságot), melyet fel kell hatalmazni arra,
hogy az egész parlament nevében fogalmazhasson meg állásfoglalást. Szükség van
ugyanakkor arra, hogy a szakbizottságok is véleményezzék az illetékességi körükbe
tartozó uniós dokumentumokat; az EU-bizottság feladata a szakértõi vélemények szin-
tetizálása, koordinálása. Könnyen elõfordulhat ugyanis, hogy egy uniós tervezetrõl
más-más véleményt adnak a kompetens bizottságok; ilyenkor az EU-bizottságnak kell
kimondania a döntõ szót. 

Az EU-bizottság összetételének tükröznie kell a parlamenti pártok közötti mandá-
tum-arányokat. Megfontolandó, hogy – a kontroll hangsúlyosabbá tétele érdekében –
a testület elnöki posztját ellenzéki politikus töltse be.

Biztosítani kell, hogy a parlament minden fontos uniós dokumentumot megkapjon,
ugyanakkor azt is el kell kerülni, hogy belefulladjon az információtengerbe. Ennek az
igen kényes egyensúlynak a megtalálása a hatékony ellenõrzés kulcsa. A törvényho-
zásokhoz el kell juttatni minden uniós tervezetet, melyek alapján a tagállamokra néz-
ve kötelezõ érvényû jogszabály (elsõ pillér) vagy jogi aktus (második és harmadik pil-
lér) születik rövidebb vagy hosszabb távon (tehát nem csak a tervezeteket, hanem a
konzultációs jellegû dokumentumokat – zöld és fehér könyveket – is). Nagy jelentõsé-
ge van, hogy a parlamentek az uniós intézmények által kibocsátott egyéb, politikai
szempontból érzékeny dokumentumokat is megkapják (például az alapító szerzõdé-
sek módosítására vonatkozó kezdeményezések, egyes európai bírósági határozatok
stb.). A kormány felelõssége kell hogy legyen, hogy minden olyan dokumentum, mely nem fel-
tétlenül érint törvényhozási hatáskört, de az adott ország szempontjából jelentõs, eljusson a tör-
vényhozáshoz.

Az uniós dokumentumok eljuttatásakor tehát megítélésem szerint nem az a döntõ, hogy tör-
vényhozási tárgykört érintõ kérdésrõl van-e benne szó, hanem hogy az adott ország szempont-
jából mennyire releváns az illetõ anyag. A törvényhozásoknak ugyanis általános kontroll-
szerepük miatt joguk van megismerni ezeket a dokumentumokat is.
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A törvényhozási tárgykörre inkább annak eldöntésekor kell tekintettel lenni, amikor meghatá-
rozzuk, milyen jogosítványai vannak a parlamentnek az egyes dokumentumokkal kapcsolatosan.

A törvényhozási tárgykört érintõ kérdésekben, a hatalmi ágak közötti egyensúly
megõrzése érdekében, biztosítani kell, hogy a parlament a lehetõ legkorábban kellõ in-
formációhoz jusson, s álláspontját még a brüsszeli egyeztetések megkezdése elõtt meg-
fogalmazhassa, s annak követését a kormány számára elõírja. Ennek biztosításához a
kontroll mechanizmusnak három elemmel kell rendelkeznie.
a) Scrutiny. Az uniós tervezet kibocsátása után, amint az az adott nyelven rendelkezés-

re áll, a kormány haladéktalanul megküldi az illetõ dokumentumot a törvényhozás-
nak. Ezt követõen, határidõre (ezt a félreértések elkerülése érdekében érdemes álta-
lánosságban megszabni, tehát mondjuk tíz napon belül) a kormány egy memoran-
dumot juttat el a parlamenthez, mely tartalmazza a következõket: az uniós elõter-
jesztés lényegi tartalma, célja, a tárgykör jelenlegi uniós és nemzeti szabályozása, a
tervezet elfogadásának uniós menetrendje és az alkalmazott eljárás (az Európai Par-
lamentnek konzultációs vagy együttdöntési jogköre van-e, minõsített többséggel
vagy egyhangúlag hozzák-e meg a döntést a tanácsban), a javaslat várható társadal-
mi, gazdasági, költségvetési és politikai hatása az adott országra, valamint a kor-
mány elõzetes álláspontja. Ezt követõen az EU-bizottság eldönti, kíván-e az elõter-
jesztéssel foglalkozni, s kikéri a szakbizottságok véleményét. A vélemények határ-
idõre történõ beérkezése után az EU-bizottság meghallgatja a kormány képviselõjét,
s kialakítja a saját álláspontját. Ennek az eljárásnak be kell fejezõdnie azelõtt, mielõtt
a kormány képviselõjének elõször fel kell szólalnia a tanács vonatkozó munkacso-
portjában, szakbizottságában. A scrutiny lényege tehát az, hogy a vonatkozó uniós doku-
mentumról már a tagállamok közötti elsõ egyeztetés elõtt elkészüljön a parlamenti pozíció, s
a kormány ennek birtokában tárgyalhasson.

b) Fenntartás A kormánynak el kell érnie, hogy azon törvényhozási tárgykört érintõ
kérdésekben, melyekben erre a parlament igényt tart, a kormány képviselõje addig
ne nyilatkozzon meg, míg nincs a birtokában a parlament álláspontja. A parlament-
nek idejekorán kötelessége jelezni, ha élni kíván e jogosítványával. A kormánynak,
ha pozícióján módosít, vagy a brüsszeli egyeztetések során lényeges fejlemények
következtek be (például a tagállami álláspontok miatt teljesen átalakult az eredeti ja-
vaslat), egy frissítõ (updating) memorandumot kell eljuttatnia a parlamentnek annyi
alkalommal, ahányszor erre szükség van. Ilyenkor a parlament ezeket figyelembe
veszi, s akár többször is változtat eredeti álláspontján. 

c) Tanácsülés elõtti meghallgatások A folyamat utolsó állomása, amikor a kérdésben a
megszületik a végsõ döntés a tanácsban. A kormány a soron következõ Tanács-ülé-
sek elõtt eljuttatja az ülések napirendjét, kellõ magyarázattal minden egyes napiren-
di ponthoz (emlékeztetõ a javaslat lényegérõl, az eddigi történésekrõl és a kormány
immár végleges álláspontja) az EU-bizottságnak, legalább két nappal a testület ülé-
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se elõtt. Az ülésen megjelenik az illetékes miniszter (vagy politikai helyettese, de
semmiképp nem köztisztviselõ), s szóban ismerteti az adott uniós dokumentummal
kapcsolatos kormányálláspontot. Ezt a bizottság vagy tudomásul veszi, vagy módo-
sítja. Amennyiben módosítja, a kormány tagja köteles a parlament által javasoltakat
képviselni Brüsszelben. Attól csak rendkívüli esetben térhet el, tehát ha a tárgyalá-
sok során olyan helyzet áll elõ, hogy az ország szempontjából elõnyösebb a pozíció
felülvizsgálata. Eltérés esetén a miniszter a tanácsülés után azonnal tájékoztatja az
EU-bizottságot az eltérés okáról, a testület pedig megvitathatja, hogy elfogadja-e a
miniszter magyarázatát.
Amennyiben a három elem közül bármelyik is hiányzik, akkor nem teljes körû a

parlamenti ellenõrzés, mindenképp hatáskör-vesztés történik. A jelenlegi tagállamok
gyakorlatában mindhárom elem maradéktalanul csak a finn törvényhozás által foga-
natosított eljárásban van meg. 

A törvényhozási tárgykört nem érintõ uniós dokumentumok közül az adott ország
szempontjából fontosakat a kormány szintén eljuttatja törvényhozásnak, de ezzel kap-
csolatosan már korlátozottabbak a parlament lehetõségei. Ugyanúgy köteles a kor-
mány e dokumentumok mellé is magyarázatot csatolni, a parlamentnek jogában áll a
kormány illetékeseit és szakértõket ezekkel kapcsolatban meghallgatni, a szakbizott-
ságok véleményét kikérni, s végül saját álláspontját megfogalmazni. E területeken
azonban a kormány csak tudomásul veszi a törvényhozás álláspontját, nem köteles azt
követni. A Tanács-ülésekrõl való visszajelzés azonban ekkor is szükséges. A nem tör-
vényhozási tárgykört érintõ uniós dokumentumok esetében tehát a scrutiny és a meg-
hallgatás ugyanúgy megtörténik, de parlamenti fenntartással nem lehet élni.

A hatékony parlamenti kontroll három alapelemén túl fontos még, hogy az Euró-
pai Tanács ülései elõtt, évente két alkalommal az EU-bizottság meghallgathassa
(a kormány igénye esetén zárt ajtók mögött) a külügyminisztert az ülésen képviselen-
dõ kormányálláspontról, a tanácskozás után pedig a miniszterelnök a plénum elõtt ad-
jon számot a történtekrõl. Ezáltal az integrációs testületben nem tag képviselõk is in-
formációhoz jutnának, s meg is fogalmazhatnák nézeteiket uniós ügyekben. Ezen túl
évente egyszer tarthat a parlament Európa-vitát, melynek keretében a kormány elõ-
ször jelentés formájában, majd szóban számot ad az adott ország unióbeli szereplé-
sérõl, a tagság által az államra gyakorolt hatásokról, a kormánynak a jövõre vonatko-
zó terveirõl. A jelentés beszámolhatna az uniós jog adott országbeli alkalmazásáról
(különös tekintettel a rendeleti úton átvett irányelvekrõl). A vita idõpontját lehetne az
Európai Bizottság jogalkotási programja megjelenéséhez igazítani, hisz akkor a kép-
viselõk az unió elõzetes elképzeléseirõl is képet kapnának. Mindez, illetve a szak-
bizottságoknak a kontrollba a fentiek szerinti bevonása lehetõvé tenné, hogy az uniós
ügyek ne csak egy bizottság tagjaihoz jussanak el, hanem a parlament egésze találkoz-
hasson velük.
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A modell mûködése csak akkor lesz zökkenõmentes, ha a képviselõk munkáját jól
felkészült, megfelelõ struktúrában dolgozó munkatársak segítik. Mindenképp szükség
van egy EU dokumentációs központra, ahol a kormánytól, illetve egyéb forrásból be-
futó dokumentumok és információk feldolgozása folyik. A beérkezõ anyagokról a kép-
viselõknek hetente kell tájékoztatást adni, s a munkatársaknak – a frakciók mellett dol-
gozó szakértõkkel együtt – elõzetes véleményt kell megfogalmazniuk, hogy mely
anyagokkal érdemes behatóbban foglalkoznia az EU-bizottságnak. A dokumentációs
központ mellett fel kell állítani egy kutatórészleget, mely uniós ügyekben felvilágosí-
tással tud szolgálni a képviselõknek. Megfontolandó egy munkatárs kihelyezése
Brüsszelbe, mert ezáltal a parlament elsõ kézbõl jutna információkhoz az uniós fejle-
ményekrõl, s csökkenne a kiszolgáltatottsága a kormány információszolgáltatásának.

5. A nemzeti parlamentek befolyása az unió költségvetésére 
Érdemes külön kitérni az unió költségvetésésének kérdésére. A nemzeti büdzsé elfogadása
a parlamentek egyik legfontosabb feladata, ezért nem közömbös, hogy az unió költség-
vetése miképp születik meg, s erre a nemzeti törvényhozásoknak mekkora rálátásuk
van. A kormányok egy bizonyos év uniós költségvetésével kapcsolatos elõzetes állás-
pontjukat a megelõzõ év januárjában juttatják el az Európai Bizottságnak. Az Európai
Bizottság a tagállami vélemények összegyûjtése után június 15-éig eljuttatja az elõze-
tes költségvetési tervet a tanácsnak (az informális eszmecsere a tanáccsal és az Európai
Parlamenttel már tavasszal megkezdõdik). A munkacsoport szintû egyeztetés után jú-
lius 31-éig megszületik a tanácsban a költségvetésnek immár a hivatalos tervezete,
amelyet benyújtanak az Európai Parlamentnek. A parlament az elsõ olvasatot általában
októberben tartja, majd ezt követi a tanácsbeli második olvasat, november harmadik
hetében. A folyamat az Európai Parlament második olvasatával zárul, melynek ered-
ményeképp december folyamán az EP elfogadja a költségvetést16 (Rivinoja 2003).

Hol tudnak e folyamatba bekapcsolódni a nemzeti parlamentek? Mivel kiinduló-
pontunk az, hogy a nemzeti parlamenteknek a fõ feladata integrációs ügyekben a kor-
mány tevékenységének ellenõrzése, nem pedig az uniós folyamatok közvetlen befolyá-
solása, a költségvetés esetén is érdemes ezt a megközelítést alkalmazni. Ennek megfele-
lõen a törvényhozásoknak a nemzeti pozíció megszületésekor kell a legéberebbeknek lenniük. Így
a kormánynak az elõzetes nemzeti pozíciót el kell juttatnia a parlamentnek oly módon,
hogy annak elegendõ idõ álljon rendelkezésére saját álláspontja kialakítására. Ez pél-
dául a 2006-os uniós költségvetés esetében azt jelenti, hogy a kormánynak 2004 no-
vemberében kell továbbítania elképzeléseit a testületnek. A parlament decemberben az
EU-bizottság koordinálása mellett, de a szakbizottságok, különös tekintettel a költség-
vetési bizottságra, véleményére alapozva kialakítja saját álláspontját, így a kormány
azt a Brüsszelbe 2005. január folyamán megküldendõ pozíciójában figyelembe tudja
venni. A legtöbb mozgástér tehát a legkorábbi fázisban van, késõbb egyre csökken az
esélye annak, hogy a nemzeti parlamentek érdemi módosítást tudnak elérni. Amint a

Nemzeti parlamentek az Európai Unióban

2004. tavasz–nyár 85



tervezetet az Európai Bizottság hivatalosan is benyújtja a tanácsnak, akkor azzal az
EU-bizottság mint a kormány által továbbított közösségi jogszabálytervezettel találko-
zik. A tanácsbeli, valamint az EP-ben folyó vitáról a kormány folyamatosan frissítõ me-
morandumokban tájékoztatja a törvényhozást. Az EU-bizottság végezetül a szakértõk
meghallgatása után meghatározza a tervezetrõl döntõ tanácsülésre (Ecofin) utazó mi-
niszter mandátumát (mind az elsõ, mind a második olvasat elõtt). 

A fentiekbõl kiderül, az eljárásnak csak az elsõ szakasza különbözik a többi uniós
dokumentum vizsgálatáról, amennyiben a parlamenti EU-bizottság elõször a kormány
elõzetes pozícióját kell hogy megvizsgálja, s csak utána találkozik majd az Európai Bi-
zottság hivatalos tervezetével.

6. A parlamentek integrációs szerepének egyéb vonatkozásai
Az, hogy a parlamentek uniós témákban hallatják a hangjukat, a kormány ellenõr-

zésén túl arra is szolgál, hogy az integráció ügye átláthatóbb legyen a polgárok számára.
A törvényhozásoknak tehát feladatuk, hogy lehetõleg minden dokumentumot nyilvá-
nosságra hozzanak, azok hozzáférhetõek legyenek a parlament internetes honlapján,
s a tanácskozások, bizottsági ülések és meghallgatások nyíltak legyenek. Természete-
sen, ha arra valóban nyomós érv van, tehát ha az ország érdekei ténylegesen megkö-
vetelik, akkor a parlamenteknek tekintettel kell lenniük a kormány kérésére, s bizto-
sítaniuk kell bizonyos dokumentumok bizalmas kezelését, illetve egyes üléseket zárt
ajtók mögött kell tartani. Ilyen eset lehet, ha a kormányzati pozíció korai felfedése
kockára tenné annak keresztülvihetõségét, illetve ha más tagállamok még nem nyil-
vános álláspontját felfedik a parlament elõtt (a diplomáciai bonyodalmak elkerülése
érdekében).

Szintén megoldandó feladat az adott ország európai parlamenti képviselõi és a nemzeti
törvényhozás közötti kapcsolattartás módjának meghatározása. Azt ugyanis ma már kész
tényként kezelhetjük, hogy elõbb-utóbb minden tagállam jogi úton kizárja a kettõs
mandátum lehetõségét. Tekintettel arra, hogy az Európai Parlament egyre inkább az
uniós döntéshozatal egyik színterévé válik (az együttdöntési eljárást mind szélesebb
körben alkalmazzák), rendkívül fontos, hogy ott az adott tagállam érdekei is megjelen-
jenek. Erre csak úgy van mód, ha folyamatos az információáramlás a nemzeti parla-
ment és az adott ország EP-képviselõi között. A nemzeti parlamentnek tájékoztatnia
kell a számára kiemelt fontosságú ügyekrõl az adott állam EP-képviselõit, nekik pedig
az EP-ben napirendre kerülõ, az adott ország számára jelentõs kérdésekrõl kellene in-
formálniuk a hazai törvényhozókat. Jó megoldás, ha az EP-képviselõk részt vehetnek
a nemzeti parlamenti EU-bizottság ülésein, felszólalási joggal, s ilyen jogosítvány meg-
illetné õket a plenáris Európa-vitái során is.

A nemzeti törvényhozásoknak végezetül érdemes tapasztalat- és információszerzés cél-
jából ápolniuk a kapcsolatot a többi tagállami parlamenttel, valamint az Európai Parlament tes-
tületeivel. Minderre jó megoldás a COSAC-beli szereplés is.
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A kétkamarás törvényhozásoknál a két ház integrációs feladatai igazodjanak az adott
kamara által a nemzeti törvényalkotásban betöltött súlyhoz. Ahol a két ház egyenran-
gú belügyekben, ott európai ügyekben is legyenek egy szinten, ahol eltérõ szerepük
van, mint például a föderális berendezkedésû államoknál, ott az uniós kompetenciák
eltérõ voltát hangsúlyozza a meghonosítandó modell, ahol pedig a felsõház csak szim-
bolikus jelentõségû, ott esetleg érdemes a két háznak közös EU-bizottságot felállítania. 

7. Szubjektív tényezõk – a politikai akarat és a választópolgárok kedvének keresése
A politikai egyeztetések révén a pártok minden országban megállapodnak az integ-

rációs ügyek feletti parlamenti ellenõrzés módjáról (ha nem merül fel a téma, az is
egyezség, hiszen az azt jelenti, hogy a politikai élet szereplõi tudomásul veszik, a kor-
mánynak uniós témákban szabad keze van, nem köteles még csak beszámolni sem a
parlamentnek). A kérdés azonban itt nem ér véget; egy biztos jogi alapokon nyugvó, elvi-
leg konszenzusos modell is mûködésképtelen, ha nincs politikai akarat a tényleges
mûködtetésére. Az osztrák parlament példája bizonyítja, az, hogy létezik papíron az el-
lenõrzés, nem jelenti, hogy a törvényhozásnak van is befolyása az uniós történésekre.
A mûködtetéshez elkötelezett képviselõkre és stábra van szükség. 

Örök dilemma ugyanis a parlamenti munkában, mely képviselõi tevékenység kifi-
zetõdõ. A honatyákat érthetõ módon motiválja, hogy olyan, lehetõleg látványos ügye-
ket vállaljanak fel, melyek hozzájárulnak ismertségükhöz, ezáltal is elõsegítve újravá-
lasztásukat. A külpolitikai ügyekkel való foglalatosság az országhatárokon túl jelentõ-
ségteljes megbízatás, de a választók többségét általában hidegen hagyja. A külügyi és
integrációs bizottsági munka a vonzó oldalak – utazás, érdekes feladatok, külföldi kap-
csolatok – ellenére a kisebb hazai visszhang, áttételesen tehát az újraválasztás esélye
szempontjából nem mindig elõnyös. Ennek következtében az integrációs ügyekben meg-
valósított kontroll-mechanizmusnak nemcsak hatékonynak, hanem kellõen vonzónak is kell len-
nie ahhoz, hogy a képviselõk érezzék, megéri a nem kevés munkát belefektetniük a scrutinybe és
meghallgatásokba, s hogy bizony mindez alól csak augusztusban, az uniós intézmények
vakációja alatt kapnak felmentést. Meg kell jegyezni, ha egy parlament csak gyenge el-
lenõrzési jogosítványokat kap, az EU-bizottság tagjainak a szereplési lehetõsége is ke-
vesebb, hisz nincs mondanivaló; ellenben az erõs modell a látványosabb politizálás-
nak, a képviselõk nagyobb egyéni szereplésének az eszköze, így a választópolgárok ér-
deklõdését is minden bizonnyal jobban felkelti. 

Ezen pontokat azért érdemes kiemelni, mert a magyar modell felépítéséhez hasznos
útmutatóul szolgálnak majd.
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Értékelés

A tanulmányban összehasonlítottam az Európai Unió tagállami parlamentjei által uni-
ós ügyekben meghonosított kontroll-eljárásokat, majd felvázoltam az általam ideális-
nak vélt modell ismérveit. Láthattuk, a tizenöt törvényhozás tizenötféleképpen ellen-
õrzi kormánya integrációs politikáját. Ezek közül talán azért lett a dán modell a leghí-
resebb, mert itt alakították ki elõször és kezdték is el hatékonyan mûködtetni a kont-
rollmechanizmust. Annak ellenére, hogy fõképp szokásjogi alapon, politikai felelõs-
séggel operál, joga van jóváhagyni a kormány tárgyalási mandátumát. A leghatékonyabb
és legteljesebb, szakmailag legmegalapozottabb kontrollt mégis a finn törvényhozás végzi.
A parlamenti fenntartás intézménye révén a brit rendszer mandátumadás nélkül is
szintén viszonylag erõs kontroll alatt tartja a végrehajtó hatalom integrációs politiká-
ját, a föderális szerkezet következtében pedig a német és az osztrák parlament jogosít-
ványai kimagaslóak. A legnagyobb fejlõdésrõl a francia és az ír modell tett tanúbizony-
ságot. Végül az EFTA országok voltak azok, melyek már rögtön a csatlakozástól (sõt,
azt megelõzõen) alapos kontrollt léptettek életbe.

Az erõs parlamenti ellenõrzés elõnye, hogy a törvényhozások még abban a fázisban kapcso-
lódnak be az uniós döntéshozatalba, amikor még érdemben lehet alakítani annak kimenetelén.
A parlamentek tehát az alapos kontroll révén õrizhetik meg leginkább jogalkotó, helye-
sebben uniós viszonylatban jogalakító szerepüket. A kormányok legtöbbször vonakod-
nak a törvényhozásokat bevonni az integrációs ügyekbe; felesleges tehernek érzik, az
ügymenet bonyolításaként élik meg, ha felettük hatékony ellenõrzést mûködtet a par-
lament. Ezt jól láttuk a modellek kialakulásának ismertetésekor; a legtöbb mai modell
a törvényhozói és végrehajtói hatalom éveken át húzódó alkujának eredményeképp
alakult ki (l. például a francia nemzetgyûlés és szenátus lassú térnyerését – a birkózás
lassan harminc éve tart a mindenkori kormány és a törvényhozás között). Kétségtelen,
hogy a parlamentek tájékoztatása, a szélesebb körû egyeztetési folyamat többletmun-
kát eredményez a végrehajtó hatalom számára, s igen energiaigényes feladat.

Nem lehet azonban megfeledkezni arról, hogy a törvényhozások odafigyelése elõnyökkel is
járhat a kormányok számára. Ha a parlament még a folyamat kezdetén hallathatja a hang-
ját, kisebb annak a kockázata, hogy egy késõbbi idõpontban, amikor egy közösségi jog-
szabály már nem tervezetként, hanem kötelezõen alkalmazandó szabályként kerül a
törvényhozás elé, a képviselõk ebben a szakaszban zúgolódnak, esetleg felelõsségre
vonják a kormányt (például bizalmatlansági indítvány benyújtásával). Amennyiben a
parlamentek idõben beleszólási jogot kapnak az uniós fejleményekbe, valószínûleg a
végrehajtó hatalom késõbb sem kerül kellemetlen belpolitikai helyzetbe a parlament
okvetetlenkedése nyomán.17 A brüsszeli tárgyalásokon sem feltétlenül csak bajt hoz-
nak a kormányok nyakára az aktív parlamentek. A tárgyalópartnerek ismerik egymás
tagországi hátterét, így tudják, ahol erõs a törvényhozási kontroll és kötött a mandá-
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tum, azon az állásponton csak nehezen lehet változtatni. Így elõfordulhat, hogy más
megoldást keresnek, minthogy az illetõ országot megpróbálják rávenni véleményének
feladására. Összességében tehát az ex-ante ellenõrzés nem feltétlenül elõnytelen a kor-
mányok számára.

Szólni kell ugyanakkor az erõs modellek gyenge pontjáról is. Ez pedig nem más,
mint hogy a túlzott parlamenti szerepvállalás akár hátrányos helyzetbe is hozhat egy országot.
El kell ugyanis azon gondolkodni, mi történik, ha a tanácsban hirtelen megváltozik a
helyzet, például új kompromisszumos megoldási lehetõségek merülnek fel egy ügy-
ben. A mandátumjóváhagyó Dániában a kormány köteles az álláspont bárminemû mó-
dosítását is elfogadtatni a törvényhozással, ez pedig nehézkessé teszi a brüsszeli alku-
folyamatot. A gyors reagálás néha a megoldás kulcsa, s erre a dán miniszter a túl szi-
gorú hazai kötöttségek miatt képtelen. A túlzott törvényhozási befolyás tehát lelassít-
hatja a döntéshozatalt, s ez káros lehet az országnak. Erre a problémára a dánok még
nem találtak megoldást, bár azt már felismerték. Ez inkább a modellkeresõ országok
számára fontos tanulság.

A gyenge ellenõrzést meghonosító parlamentek modelljei hasonló szempontok sze-
rint értékelhetõek. Hátrányuk, hogy ilyen esetekben a parlamentek az unió hatásköré-
be esõ kérdésekben egyre kevésbé tudják megõrizni eredeti jogalkotó szerepüket, s így
befolyásuk minimális lesz. A kormányok számára kényelmesnek tûnhet, ha nincs sok
kötelezettségük integrációs kérdésekben a törvényhozások felé, de az elõbb láttuk,
hogy a folyamatos beszámoltatási kényszer járhat elõnyökkel. A kormányt váratlanul
érheti a parlament értetlenkedése egy ügy kapcsán, s annak lehetnek nemzetközi kiha-
tásai (például a törvényhozás nem járul hozzá egy irányelv átültetéséhez, mert arról
nem kapott idõben tájékoztatást; ezáltal romlik az ország uniós megítélése, s akár az
Európai Bíróság elé is idézhetik a mulasztás miatt).

Az összes modellnek, még a leghatékonyabban mûködõ dánnak is, vannak ugyanakkor
hiányosságai. Elsõ helyen azt szokták említeni, hogy a folyamatba túl késõn kapcsolódnak be
a parlamentek integrációs bizottságai, amikor már nincs is igazán lehetõség a közösségi
jogszabálytervezetek és uniós álláspontok érdemi befolyásolására. A képviselõknek
gyakran nem áll rendelkezésükre elegendõ idõ arra, hogy valamely uniós dokumen-
tumról véleményt mondjanak és lefolytassák a szükséges parlamenti eljárást. Gyakran
egy hónap is eltelik addig, míg a jogszabálytervezet egyáltalán eljut a parlamentig. En-
nek is köszönhetõ, hogy a gyengébb kontrollú országokban általában jóval több hatá-
rozati javaslatot terjesztenek elõ az integrációs bizottságok, mint ahányból végül is ha-
tározat születik. A problémát felismerõ országokban (például Dánia 1994) úgy igye-
keztek ezt orvosolni, hogy kötelezték kormányukat, mihelyst elkészült az Európai Bi-
zottság javaslatának az illetõ ország nyelvére történõ fordítása, azaz mikor a dokumen-
tum a tanácshoz megérkezik, de még mielõtt az Európai Parlament elkezdene vele fog-
lalkozni, azt azonnal juttassák el hozzájuk. Szintén segít, ha a végrehajtó hatalmat rá-
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veszi a törvényhozás, hogy minden unióbeli fejleményrõl tájékoztassa, illetve hogy
minden megküldött uniós dokumentumhoz mellékeljen egy magyarázó szöveget.
A dokumentumokban bekövetkezett változásokról pedig szintén legyen köteles a kor-
mány beszámolni (és a magyarázó szöveget naprakésszé tenni).

A modelljeiket mindezek szellemében kiigazító országokban ugyanakkor továbbra
is elõfordul, hogy bizonyos uniós dokumentumokat, melyekrõl véleményt kell nyilvá-
nítaniuk, öt perccel a bizottsági ülés elõtt látnak elõször a képviselõk (Buksti 1998). Az
1995–96-os parlamenti évben 75 fontos és 222 kevésbé jelentõs dokumentum került
úgy a brit Alsóház elé, hogy a hivatalos szöveg nem állt a képviselõk rendelkezésére, s
csak a kormány magyarázó szövege alapján tájékozódhattak (Rogers 1998). Ez követ-
kezménye a brüsszeli rohammunkának, a folyamatos idõhiánynak, a tanácsülések na-
pirendje gyakran hirtelen történõ megváltoztatásának, a tizenöt nyelvre való fordítás
minden nehézségének, a dokumentumok lassú továbbításának. Azt is láttuk, az amsz-
terdami szerzõdés nemzeti parlamentekrõl szóló jegyzõkönyvét sok helyütt a ratifiká-
ció ellenére nem alkalmazzák, azaz vagy nem továbbítják a kötelezettség ellenére a
kormányok az összes abban felsorolt dokumentumot, vagy nem biztosítják a parla-
menti vizsgálódás számára a hathetes határidõt. Az idõ szorítása, tekintettel az unió
hektikus munkavégzésére, minden bizonnyal örökre megmarad. A folyamatokba való
minél gyorsabb bekapcsolódás tehát kulcskérdés, de azt tökéletesre fejleszteni szinte lehetetlen
vállalkozás, a brüsszeli ügymenet természetébõl kifolyólag.

Második helyen a modellek hiányosságai között azt lehet megemlíteni, hogy a par-
lamentek integrációs bizottságainak az uniós dokumentumok tengerével kell megküzdeniük, s
ehhez nincs meg mindig a szükséges kapacitás. Kormányzati taktika része is lehet az, hogy
a törvényhozásokat elárasztják információval, lehetõleg magyarázó szöveg nélkül, s
így – elegendõ forrás és szakértõ hiányában – úgyis képtelenek a parlamentek mindent
feldolgozni. Erre jó példa az osztrák gyakorlat. A német képviselõk is szoktak ezzel
kapcsolatos panaszt megfogalmazni (Winkel 1998).

A dokumentumáradattal való sikeres megküzdés csak akkor lehetséges, ha a tör-
vényhozások valóban érdemben bele kívánnak szólni az integrációs folyamatokba, te-
hát ha megvan a politikai akarat, s még a dokumentumok feldolgozásához szükséges
feltételeket, forrásokat is elõ tudják teremteni. A legfontosabb feltétel az önálló parla-
menti szakértõi bázis kiépítése; hozzáértõ, magasan kvalifikált, nyelveket beszélõ
munkatársak nélkül a képviselõk önállóan nem képesek e munka elvégzésére. A haté-
kony ellenõrzést meghonosító parlamentekben mindenhol létrehoztak önálló, a nem-
zetközi osztályról leválasztott EU-osztályt (hisz az integrációs ügyeket nem kezelhetik
külpolitikaként). A legtöbb helyen megteremtették továbbá a munkavégzéshez elen-
gedhetetlenül szükséges informatikai bázist. Amennyiben nincs meg a dokumentu-
mok elektronikus úton való továbbításának lehetõsége, a törvényhozás automatikusan
lépéshátrányba kerül. Természetszerûleg szükség van a modern technikát üzemeltetni
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tudó személyzetre, a dokumentumok számítógépes tárolásához, csoportosításához és
feldolgozásához értõ munkatársakra is. Mindehhez, kétségtelen, anyagi erõforrásokra
van szükség; e nélkül marad a tökéletes ráutaltság a kormányra. A saját tájékozódási
csatornák kiépítése, a kapcsolatépítés szintén forrásigényes, de e nélkül a parlamentek
nem számíthatnak arra, hogy hallatni tudják a szavukat integrációs ügyekben.

Szintén a legtöbb modell hibájaként lehet felhozni, hogy a törvényhozásokon belül az integrá-
cióval foglalkozó testületek és a szakbizottságok között nincs vagy minimális az együttmûködés.
Ezen a helyzeten javíthat, ha az illetékességi körükbe tartozó dokumentumokat
rutinszerûen megküldik nekik, ha feljogosítják õket arra, hogy a kormánytól igény sze-
rint további tájékoztatást kapjanak, ha véleményt fogalmazhatnak meg az integrációs bi-
zottság számára. A teljes szétszabdaltság, tehát ha uniós ügyekben minden jogosítványt
a kérdésben kompetens bizottságra ruháznánk, megítélésem szerint nem lenne célrave-
zetõ. Akkor a törvényhozás a részérdekek foglyává válna, s képtelen lenne a szintetizá-
lásra, a nemzeti érdek következetes képviseletére. A szakbizottságok hozzáértése ugyan-
akkor nem nélkülözhetõ, tehát egy egészséges egyensúlyra kell törekedni a törvényho-
zás testületei között. Ennek kulcsa az információáramlás szabályainak kimunkálása és a vilá-
gos munkamegosztás a szakbizottságok és a parlamenti integrációs testületek között. Ebbõl a
szempontból is a finn modell mûködik a legjobban: a szakkérdéseket a szakbizottságok
véleményezik, de az utolsó szó a minden ügyre rálátással rendelkezõ nagybizottságé.

Szólni kell arról is, hogy még a legalaposabban ellenõrzõ törvényhozások sem a kizáróla-
gos partnerei a kormányoknak. Több országban, például Dániában az állami bürokrácián
túl az érdekképviseletek intézményesen vesznek részt a kormányzat uniós álláspont-
jának kialakításában. Arra sincs garancia, hogy minden egyeztetés a parlamentekben,
azok integrációs testületeiben történik; sokszor a pártok informális, színfalak mögötti
egyeztetése vezet el a végleges pozíció kialakulásához. Ez ellen csak annyiban tehet-
nek a törvényhozások, hogy õk is kapcsolatot tartanak a többi szereplõvel.

A parlamentektõl független hiányosság, hogy az unió tanácsában sok dolog még mindig
titokban történik. Ma már könnyebb hozzájutni a szavazási eredményekhez, mint ko-
rábban, de a jó néhány ügyben a döntés zárt ajtók mögött, voksolás nélkül, alkuk út-
ján születik. Ezek létrejöttét pedig nehezen befolyásolhatják a szigorú, kötött mandá-
tumot nem adó parlamentek. A brüsszeli egyeztetés mindig is a kormányok feladata
marad, s nem is lenne tanácsos, hogy e kérdésben túlzottan leszûküljön a mozgásterük
(a mozgástér beszûkülését az erõs modellek egyik fogyatékosságaként neveztem meg).

Végezetül az összes modell – a legerõsebbtõl a leggyengébbik – kénytelen szembe-
sülni azzal a már említett problémával, hogy a minõsített többségi szavazás révén a
törvényhozások által képviselt, majd esetleg kormányállásponttá elõléptetett véle-
ményt a többi tagállam leszavazza. Ezen pedig semmilyen belsõ törvényhozási eljárás
sem segíthet. Azzal, hogy a tagállami parlamentek a csatlakozási szerzõdést ratifikál-
ták, ebbe a hiányosságba végérvényesen beletörõdtek.18
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Jegyzetek
1 A cikkben kifejtettek a szerzõ saját gondolatait tükrözik, s nem feltétlenül azonosak az

Országgyûlés álláspontjával. A témakörben 2004 júniusában jelent meg a szerzõ kötete A nemzeti
parlamentek és az Európai Unió címmel az Osiris Kiadónál.

2 L. a 2002. évi LXI. törvény 6. § (2) bekezdését: „Az Alkotmány a következõ 35/A. §-sal egészül ki:
„35/A. § (1) Az európai integrációval összefüggõ ügyekben az Országgyûlés vagy bizottságai ellen-
õrzési jogkörének, az Országgyûlés és a Kormány között folytatott egyeztetésnek, továbbá a Kor-
mány tájékoztatási kötelezettségének részletes szabályairól a jelenlegi országgyûlési képviselõk
kétharmadának szavazatával elfogadott törvény rendelkezik.”

3 Mindkét jogszabály 2004. június 24-én lépett hatályba.
4 A kialakítandó magyar modellrõl l. a szerzõ tanulmányát: Politikatudományi Szemle, 2003. 4. sz.
5 Egy francia kutatás szerint 1991-ben 1564 közösségi rendelet és irányelv lett hatályos Franciaország-

ban, míg ugyanabban az évben 1417 párizsi kibocsátású, hasonló kategóriájú jogszabály született.
In: Conseil d’ Etat, Rapport Public 1992, Études et Documents, No. 44, Paris.

6 Ezt a dilemmát, választási kényszert jól tükrözi a francia Nemzetgyûlés Európai Unió Delegációja
2969. sz. jelentésének címe is: Les parlements nationaux dans l' Union européenne: acteurs ou
spectateurs? (Nemzeti parlamentek az Európai Unióban – szereplõk vagy nézõk?) (Ligot–Catala–
Hoguet 1996).

7 Álljon itt néhány konkrét példa: 1992-ben, a közösség „nehéz évében” a maastrichti szerzõdést a
francia polgárok csak minimális többséggel fogadták el, a dánok pedig elsõ körben leszavazták.
A német Alkotmánybíróság az egyezmény néhány kitételét alkotmányellenesnek nevezte. Nagy-
Britanniában a konzervatív kormány csak ádáz viták árán tudta keresztülvinni a ratifikációt a par-
lamenten. A nizzai szerzõdést elsõ körben, 2001. július 7-én elutasították az írek.

8 Az Európai Unió alapító szerzõdéseinek a nemzeti parlamentek szerepével foglalkozó részei:
1. Szerzõdés az Európai Unióról (maastrichti szerzõdés)
13. Nyilatkozat a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepérõl
14. Nyilatkozat a Parlamentek Konferenciájáról
2. Az amszterdami szerzõdés
Jegyzõkönyv a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepérõl
3. A nizzai szerzõdés
23. Nyilatkozat az unió jövõjérõl
4. Az Európai Alkotmány létrehozásáról szóló szerzõdés
III. cím: Az unió hatáskörei
I–11. cikk: Alapelvek, (3) és (4) bekezdés
I–25. cikk: Minõsített többség (4) bekezdés
Jegyzõkönyv a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepérõl 
Jegyzõkönyv a szubszidiaritás és arányosság elveinek alkalmazásáról.
Az Európai Unió alapító szerzõdései (itt: 1–3.) magyar nyelven elérhetõk az Igazságügyi Minisz-

térium honlapján (www.im.hu/fooldal: jogharmonizáció, integráció >> A közösségi jog ma-
gyarul >> Alapszerzõdések). Ezek a szövegek a csatlakozási szerzõdéssel együttes kihirdetés-
sel a hivatalos magyar változatú szövegeknek tekintendõk. Az Európai Alkotmány létrehozá-
sáról szóló szerzõdés), melyet a konvent dolgozott ki és a 2004. október 29-én lezárult kor-
mányközi konferencia véglegesített, megtalálható az EU Tanács honlapján a következõ címen:
http://ue.eu.int/igcpdf/hu/04/cg00/cg00087-ad02re02.hu04.pdfium. 

9 Ez alatt elsõsorban a következõk értendõk:
a) A közösségi jog egyes jogforrásai közvetlenül alkalmazandók, azaz ezek alkalmazásához nincs

szükség tagállami belsõ jogi aktusra. Ezen túl egyes rendelkezések közvetlen hatállyal is bírnak, az-
az magánszemélyek a nemzeti bíróság elõtt hivatkozhatnak rá, és kérhetik, hogy az ítéletet a közös-
ségi jogra alapozzák. 
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b) A közösségi jog elsõbbséget élvez a nemzeti joggal szemben, azaz a nemzeti bíróságok kötelesek a
közösségi joggal ellentétes nemzeti jog helyett az irányadó közösségi jogszabályt alkalmazni. Ide
tartozik még az is, hogy az „effet utile” elv révén a közösségi jogszabály érvényesülését akadályo-
zó nemzeti jogszabály nem érvényesíthetõ.

c) Az „elõfoglalás” elv szerint, ha egy területet közösségi jogszabály fed le, akkor azt még a közössé-
givel egybecsengõ nemzeti normával sem lehet szabályozni.

Ezen elvek érvényesítése egyértelmûen a nemzeti jogalkotói hatáskör csorbítását jelentik, hiszen 
– az a) pont következtében a törvényhozásoktól függetlenül is lehet jogszabályokat alkotni olyan terü-

leteken, melyek szabályozása egyébként nemzeti parlamenti hatáskörbe tartozna, valamint az ál-
lampolgárok az ország jogrendjén kívüli jogrendre támaszkodhatnak a nemzeti bíróság elõtt;

– a b) és c) pont következtében bizonyos területeken egyáltalán nem alkothat jogszabályt a nemzeti tör-
vényhozás, illetve léteznek a nemzeti jog legmagasabb rendû szabályainál is erõsebb normák (pél-
dául elvileg a közösségi jog elsõbbséget élvez a nemzeti alkotmányokkal szemben is, bár ezt több
tagállam nem ismeri el).

A kizárólagos közösségi hatáskörök megjelenésével megdõlt a tagállamok jogalkotási függetlensége,
így a nemzeti szuverenitás egyik legfõbb alkotóeleme került veszélybe. Az Európai Uniónak ezen,
a szakirodalom által „normatív szupranacionalizmus”- nak (Kende 1995, 333) nevezett vonása ré-
vén tehát a törvényhozások legfõbb feladatukat, a normateremtést nem végezhetik szabadon és a
korábban megszokott mélységben.

10 Ezek a számítások a Osiris Kiadónál 2004. júniusban megjelent könyv megírásához végzett kutató-
munka (1998–2003) eredményei. 

11 A helyzet most van változóban – egyes esetekben a kormány már mellékel magyarázatot a doku-
mentumokhoz.

12 Nemzetközi szerzõdés elõkészítésekor azonban a plenáris igenis hozhat határozatot EU-ügyekben;
így például a 2003 októberében induló, az EU Alkotmányát a konvent munkája alapján megvitató
kormányközi konferenciára a plenáris ülés határozata rögzítette a kormány mandátumát (Saramo
2003).

13 COSAC – Conférence des organs spécialisés dans les affaires communautaires: az Európai Parla-
mentnek, illetve a tagállami törvényhozások integrációs bizottságainak a delegációiból álló fórum,
mely 1989 óta félévente az elnökséget adó országban ülésezik, és vitat meg aktuális integrációpoli-
tikai témákat.

14 2001-ig a görög Európai Ügyek Bizottsága tagjait, tehát a nemzeti és EP képviselõket ugyanazok a
felszólalási és szavazati jogok illették meg, azóta viszont ez megszûnt: az EP képviselõk jelen lehet-
nek a bizottsági ülésen, felszólalási joggal, de már nem tagjai a testületnek (így nem is szavazhat-
nak).

15 A köznyelv ma Magyarországon nem tesz különbséget derogáció és átmeneti idõszak között. A ma-
gyar csatlakozási tárgyalásokkal kapcsolatban gyakran lehetett olvasni, hogy mely területen hány
derogációt szándékozik kérni a kormány. Itt átmeneti idõszakot kellett érteni derogáció alatt. A szó
eredeti értelme azonban tartós felmentés, mentesség valamilyen EU-s szabály alól. Én a szövegben
a derogáció kifejezést eredeti értelmében használom.

16 Az itt bemutatott költségvetési eljárás minden bizonnyal módosulni fog az EU Alkotmány hatályb
lépése után. 

17 Érdemes egy a modellek értékelését objektíven mutató elemzést ismertetni. Az Európai Bizottság
rendszeresen közzéteszi az ún. „scoreboard”-ot, azaz azt a táblázatot, mely megmutatja, hogy az
egyes tagállamok mennyiben tettek eleget a belsõ piaccal kapcsolatos közösségi irányelvek átülte-
tésére vonatkozó kötelezettségüknek. Az 1998. februári adatokból kitûnik, hogy a hatékony parla-
menti ellenõrzést meghonosító Finnország, nagyot ledolgozva hátralékából, a legjobb eredménnyel
büszkélkedhet (a jogszabályok mindössze 2%-át nem vette még át), míg a sereghajtó a törvényho-
zását gyengébb integrációs szereppel felruházó Belgium, 8%-os lemaradással Fél évvel késõbb a
helyzet nem változott: az „éltanulók” közé Finnországon túl Svédország, Nagy-Britannia, Dánia és
Hollandia tartozott (egytõl egyig alapos parlamenti odafigyeléssel mûködõ ország), s még mindig
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Belgium állt az utolsó helyen. A korai és hatékony parlamenti odafigyelés ebbõl a szempontból te-
hát kifizetõdõ a végrehajtó hatalomnak. A Brüsszelben várható következményektõl tartva a kormá-
nyok sokszor fordulnak segítségért a törvényhozásokhoz. Erre kiváló példa volt az, amikor 2001-
ben Franciaország foglalta el a scoreboard utolsó elõtti helyét, s így kénytelen volt a parlament se-
gítségét kérni, hogy egy kerettörvény elfogadásával rendezze a lemaradását. Ennek kapcsán az
Nemzetgyûlés Európai Uniós Delegációja a parlamenttel való nagyobb elõzetes együttmûködésre
szólította fel a kormányt. Azt is érdemes megnézni, hogy az Európai Bizottság hány esetben fordult
az Európai Bírósághoz amiatt, hogy egy tagállam nem teljesíti jogszabály-átültetési kötelezettségét.
A legtöbbször, hat alkalommal Belgium, Németország, Franciaország és Olaszország adott munkát
az uniós „igazságszolgáltatásnak” (közülük kettõ parlamentjének csak gyenge szava van integráci-
ós ügyekben). Mindezek alapján már ki lehet jelenteni, hogy azok az államok veszik át a leghatéko-
nyabban az uniós jogszabályokat, amelyekben jól mûködik az elõzetes törvényhozási kontroll és azt
idõben a lehetõ legkorábban bevezették (azaz a kormányok már megtanultak együtt élni vele).

18 A szerzõ ezúton szeretne köszönetet mondani a szöveg jogi lektorálásáért Dr. Somssich Rékának. 
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Résumé

Enikõ Gyõri: Fifteen Attempts to Counterbalance the Loss of Sovereignty. National
Parliaments in the European Union

The National Assembly put an end to the debate, which had been going on for almost
a year, with the passing of Act LIII of 2004 about the relationship between the
Hungarian Parliament and the Government in the European integrationist questions
after the EU accession. Therefore, it is worth while taking a look at what role the
European Union membership ’renders’ the national legislatives in general, what
processes the parliaments of the fifteen old member states try to preserve their
sovereignty, and what lessons Hungary can draw from these experiences.

The study points out that the European Union decision making process is only
partly under parliamentary control. The fifteen old member states have fifteen
different approaches to the EU- policies of their own governments; there is no general
and ideal control model that could be imitated. However, the existing mechanisms
may be categorized (parliaments which approve mandates, medium strong
legislatures which demand political accountability; and parliaments with little
influence), and they can be compared with one another. After discussing the existing
institutional, legal, and procedural solutions, the author summarizes the lessons which
the legislatures of the countries, including the Hungarian National Assembly, which
have recently joined the union should take into account. 

Enikõ Gyõri: Fünfzehn Versuche zur Ausgleichung des Souveränitätsverlusts.
Nationalparlamente in der Europäischen Union.

Mit der Annahme des Gesetzes LIII von Mai 2004. beschloss das Parlament die beinahe
ein Jahr dauernde Debatte, wie das Verhältnis zwischen dem ungarischen Parlament
und der Regierung – mit dem EU-Beitritt beginnend – in Fragen der europäischen
Integration geregelt werden sollte.

Deshalb lohnt es sich einen Überblick zu machen, zu welcher Rolle die nationalen
Gesetzgebungen von der EU-Mitgliedschaft „verurteilt” werden, durch welche
Verfahren das Parlament der 15 alten Mitgliedstaaten seine Souveränität zu bewahren
versucht und welche verwendbaren Erfahrungen für Ungarn zu sammeln sind.

Der Aufsatz präsentiert, dass die EU-Entscheidungsfindung nur teilweise unter
parlamentarischer Kontrolle steht.

Die 15 alten Mitgliedstaaten verhalten sich auf fünfzehnerlei Art zu der EU-Politik
ihrer Regierung, es gibt kein allgemeines, kopierbares, ideales Kontroll-Modell.

Résumé

96 Külügyi Szemle



Zur gleichen Zeit können aber die vorhandenen Mechanismen gruppiert werden
/Mandat-genehmigende Parlamente, mittelstarke Gesetzgebungen, die über
politische Verantwortung Rechenschaft verlangen, Parlamente mit geringem
Einfluss/, bzw. den verschiedenen Kriterien nach verglichen werden. Nachdem der
Autor die vorhandenen Instituions-, Rechtsregel-, und Verfahrenslösungen
räpresentiert hat, handelt es sich im weiteren um die Vor- und Nachteile der starken
parlamentarischen Kontrolle und letzten Endes werden daraus die Lehre gezogen, die
die Gesetzgebungen der jetzt beigetretenen Länder und auf solche Weise auch das
Parlament sie zu Überlegung ziehen soll.

Enikõ Gyõri: Quinze tentatives pour contrebalancer la perte de souveraineté. 
Parlements nationaux dans l'Union Européenne

Par l’adoption de la loi LIII de l’année 2004 l’Assemblée Nationale a mis fin au débat
subsistant pendant presqu’un an qui a porté sur la question à savoir comment
règlementer, à partir de l’intégration à l’UE, les relations entre le parlement hongrois et
le gouvernement concernant les questions de l’intégration européenne. A cause de cela
il convient d’examiner le rôle auquel l’ahésion „réduit” les législations nationales ainsi
que les processus par lesquels les parlements des quinze pays-membres originaux
s’efforcent de préserver leur souveraineté et les expériences qui peuvent être utiles
pour la Hongrie.

L’étude montre que la législation de l’UE n’est contrôlée que partiellement par les
parlements. Les quinze pays-membres ont quinze sortes de comportement concernant
la politique de leurs propres gouvernements à l’égard de l’UE; il n’existe aucun modèle
de contrôle idéal qui pourrait être copié. On peut pourtant regrouper les mécanismes
existants (parlements approuvant les mandants, parlements moyennement forts
demandant compte des responsabilités, parlements à faible influence) ou les comparer
suivant différents critères. Après avoir présenté les solutions institutionnelles et
juridiques l’auteur montre les avantages et les désavantages du contrôle parlementaire
fort et il tire les leçons que les législations des nouveaux pays-membres dont le
parlement hongrois, devraient prendre en considération.
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