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Olaszország – alapító tagsága és támogató EU-politikája1 ellenére – érdekér-
vényesítő képessége messze elmaradt a�ól, amit az ország déli területeinek 
(Mezzogiorno) gazdasági helyzete megkövetelt volna. A fenti megállapítást 

támasztja alá az a tény is, hogy Olaszország a kilencvenes években többször is többet 
fizete� be az Európai Unió kasszájába, mint amennyit onnan visszakapo� (1996-ban
18 ezer milliárd lírát fizete� be, és csak 11 ezer milliárd lírát kapo� vissza, 1998-ban 
21 400 milliárdot fizete� be, és csak 15 100 milliárd lírát kapo� vissza). Az érdekérvé-
nyesítésben meglévő hiányosságokra utal az is, hogy például 1995-ben az egy főre jutó 
1. számú célkitűzésre kapo� közösségi támogatás csupán 117 ECU volt, ezzel szemben 
Franciaországban 143, Németországban 145, Ausztriában pedig 120 ECU volt az egy 
főre jutó támogatás.2 Mindemelle� Olaszországban hosszú éveken keresztül probléma 
volt az uniós irányelvek időben történő átvétele. Megfigyelhető tehát, hogy az 1980-ban 
létrehozo� tárca nélküli miniszteri poszt ellenére sem vált sikeressé az olasz kormány-
zati szervek uniós érdekérvényesítő képessége. Mindennek egyik okát éppen abban 
kereshetjük, hogy 1993-ig az olasz kormányok az arányos választási rendszerből és a 
parlament túlzo� hatalma következtében gyengék voltak, sűrűn válto�ák egymást.3  
A rövid ideig tartó kormányzati munka sok esetben nem te�e lehetővé, hogy az integ-
ráció elmélyítését célzó döntések előkészítésében, illetve a közösségi jogalkotási folya-
mat tervező szakaszában az olasz külpolitika – a némethez vagy éppen a franciához ha-
sonló – meghatározó szerepet vállaljon. 1990-ben Pier Luigi Romita európai közösségi 
miniszter kĳelente�e, hogy mindeddig az EK-jog úgy születhete� meg, hogy Olaszor-
szág valójában nem ve� részt az előkészítő fázisokban.4 Az ország ezután is váltakozó 
intenzitással járult csak hozzá a közösségi jogszabályok előkészítéséhez.5 A tanulmány 
célja, hogy ismertesse az olasz EU-koordináció szervezeti modelljét és eljárásrendjét és 
ezáltal az olasz ese�anulmányon keresztül elemezze a tagállami szintű európaizációs 
folyamat megvalósulását. 6

Mind az utóbbi években egyre súlyosabban jelentkező gazdaságszerkezeti problé-
mák, mind pedig az ezredfordulón az unióba és annak intézményeibe vete� bizalom
csökkenése7 felszínre hozta az olasz EU-koordináció hiányosságait, és felerősíte�e az
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igényt a reformokra. Az utóbbi másfél évtized intézményi reformjainak és ezzel együ�
az Európai Parlament és az Európai Bizo�ság szerepének fokozatos növekedése elle-
nére az Európai Unió döntéshozatali rendszerében továbbra is a kormányok, azaz a 
diplomaták játszanak meghatározó szerepet. Az uniós joganyag szerepének és meny-
nyiségének folyamatos növekedése azonban egyre inkább szükségessé te�e, hogy a
tagállamok racionalizálják az Európai Unió intézményeivel való kapcsolatuk rendsze-
rét, és a diplomaták melle� az egyes szakminisztériumok és a közép- és alsóbb szintű 
közigazgatási egységek tisztségviselői is növekvő mértékben és hatékonyan kapcso-
lódjanak be az integrációs döntés-előkészítés folyamatába. Ennek a célnak a teljesítését 
Olaszországban az 1999-es kormányzati reform jelölte ki. Az új kormányzati szintű 
feladat- és hatáskörmegosztás célul tűzte ki a Miniszterelnöki Hivatal szerepének meg-
erősítését a kormányszintű koordináció terén. Az 1999-es reform célja volt továbbá, 
hogy a Miniszterelnöki Hivatal koordinációs szerepét mind az európai ügyekkel kap-
csolatos tárgyalásokat megelőző időszakban (fase ascendente), mind pedig az uniós 
joganyag tagállami szintű alkalmazása (fase discendente) terén megerősítse. 

Mivel nincs uniós szabályozás az integrációs ügyek intézésének módjára, illetve fo-
lyamatára, az integrációs ügyek intézésének szervezeti struktúrája és eljárási szabá-
lyai az egyes tagállamokon belül igen eltérően fejlődtek. Ennek ellenére az integráció 
elmélyülésével egyidejűleg megfigyelhető egyfajta egységesülés az egyes tagállamok 
koordinációs eljárásai és az ezt a folyamatot végző szervezetei közö� (európaizáció). 
Az európai intézmények és a döntéshozatali folyamatok folytonos változásai vitatha-
tatlanul jelentős hatást gyakorolnak az egyes tagállamok állami és önkormányzati szer-
veire, és kikényszerítik egy hatékonyabb koordinációs modell alkalmazását.8

A tagállami szintű európaizáció során a nemzeti szint szerepét több tényező is befo-
lyásolja: általánosságban azt mondhatjuk, hogy egyrészt az uniós intézmények és eljárá-
sok sokasága, másrészt pedig az eljárások összete�sége és szétfolyó jellege. Konkrétab-
ban megfogalmazva ilyen tényező lehet: a tanács és az EB melle� működő nagyszámú 
bizo�ságban és munkacsoportban való részvétel, az ülésrendek fölö� gyakorolható 
ellenőrzés nehézkessége és sok esetben hiánya, a nemzeti szinten meglévő koordiná-
ciós csatornák gyengesége vagy hiánya, az alkudozástól, kapcsolat- és koalícióépítés-
től való függés, az unió növekvő méretének hatása, változó tevékenységstruktúrája, az 
egyre nagyobb mértékben szükséges képességek és szakismeretek, valamint az uniós 
intézmények közö�i hatáskörbeli ellentmondások. A felsorolt európaizációs hatások 
következtében, illetve a kormányzati szervek proaktív koordinációs szerepének nö-
vekedése érdekében egyre több hasonló tendencia mutatkozik a tagállamokon belül, 
így például az EU-koordináció területén jelentősen növekede� a kormányfők szerepe.9  
E folyamatban a külügyminisztériumok is központi szerepet töltenek be, hiszen az ál-
landó képviseleteken keresztül közvetlen kapcsolatot tartanak az uniós intézmények-
kel, és az információáramoltatásban továbbra is meghatározó szerepük van. Megfigyel-
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hető, hogy a tagállamokban az egyes szakminisztériumok vertikálisan alkalmazkodtak 
az uniós döntéshozatali folyamatokhoz, és ennek következtében számos tagállamban 
létrejö� egy kormányközi bizo�ság a minisztériumközi koordináció érdekében. A haté-
konyabb koordináció és érdekérvényesítés megvalósítása érdekében a legtöbb tagállam-
ban létrehoztak egy európai uniós ügyekkel foglalkozó kisebb minisztériumot. Ezeknek 
a folyamatoknak köszönhetően a végrehajtói hatalom súlya növekede� a végrehajtói és 
törvényalkotói folyamatokban. Mindemelle� az unió számos országában a decentrali-
zációs folyamatoknak köszönhetően a „nemzetek ala�i” intézmények is – tagállamon-
ként eltérő mértékben – bekapcsolódtak az uniós ügyek nemzeti szintű koordinációjába.  
Az uniós döntéshozatali folyamatokat jellemző demokratikus deficit csökkenésével 
együ� a nemzeti parlamentek ellenőrző és befolyásoló szerepe növekede�.

Az elemzők a nyolcvanas évek végétől kezdődően a különböző kormányzati szintek 
integrációban betöltö� szerepét a többszintű kormányzati modell segítségével igyekez-
nek leírni és értelmezhetővé tenni.10 Romano Prodi, az Európai Bizo�ság korábbi elnö-
ke 2000-ben az Európai Parlamentben hangsúlyozta: „Eljö� a radikális decentralizáció 
ideje. Eljö� az ideje, hogy észrevegyük, Európát nem csupán az európai intézmények 
irányítják, hanem a nemzeti, regionális és helyi hatóságok, illetve a civil társadalom 
is.” A többszintű kormányzás kiépülése felé vezető folyamat fontos eleme volt az Euró-
pai Unió kormányzásról (governance) szóló Fehér könyve, amelyet 2001. július 25-én, 
Romano Prodi elnökletével fogado� el az Európai Bizo�ság.11 A Fehér könyv egyrészt 
az európai intézmények működésére, másrészt az európai intézmények és a polgárok, 
civilszervezetek, központi és helyi kormányzati szervek közö�i kapcsolatokra helyezte
a hangsúlyt. A határozo� önkritikából kiinduló dokumentum szerint a szubszidiaritás 
elvén alapuló kormányzati szintek közti hatáskörmegosztás további mélyítése európai 
szintű és a tagállamokban is megvalósuló kormányzati decentralizációt tesz szükséges-
sé.12 A folyamatnak fontos részét alkotja a regionális és helyi szinteknek a döntéshoza-
tali mechanizmusban való egyre aktívabb részvétele.13

A kormányszervek kapcsolata az Európai Unió 
intézményeivel 

Olaszországban elsődlegesen három kormányzati szerven (külügyminisztérium,14 
az Olasz Köztársaság Állandó Képviselete az Európai Uniónál,15 a közösségi politi-
kák tárca nélküli minisztere16) keresztül folyik az Európai Unió intézményeivel való 
kapcsola�artás. E három elsődleges szerepet betöltő kormányzati szerven kívül az 
egyes szakminisztériumok is közvetlen kapcsolatot tartanak az Európai Unió intéz-
ményeivel. Ezen túlmenően pedig 1967-től a gazdasági és pénzügyminisztérium szer-
vezeti keretein belül működik egy minisztériumok közö�i bizo�ság a nemzeti szintű 
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gazdasági tervezés érdekében17 (Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica – CIPE), amelynek egyik albizo�sága a nemzeti gazdaságpolitikáknak a 
közösségi politikákkal való összehangolásáért felelős, így részben integrációs ügyekkel 
is foglalkozik. A bizo�ság kormány által meghatározo� feladata, hogy meghatározza 
a gazdasági és pénzügypolitika általános irányelveit a főbb tervezési dokumentumok 
elkészítéséhez, kidolgozza a különböző szektoriális politikák irányelveit, biztosítva 
egyrészről a gazdaságfejlődési és foglalkoztatási célok összehangolását, különös tekin-
te�el a gazdasági problémákkal küzdő, hátrányos helyzetű területeken, másrészről a 
közösségi politikákkal való koherenciát. A CIPE hagyja jóvá a beruházási terveket és 
programokat, meghatározva a megvalósítás finanszírozásának módját. Annak ellené-
re, hogy Olaszország alapító tagként az elsők közö� csatlakozo� a közösséghez, csak 
igen későn, 2006-ban hozo� létre egy az uniós ügyekért felelős minisztériumok közö�i
koordinációs bizo�ságot. 

 
Külügyminisztérium
Az olasz kormányzati szervek közül legelőször az általános ügyek tanácsában végze�
tevékenységén keresztül a külügyminisztérium kapcsolódo� be az integrációs döntés-
hozatali rendszerbe, s a szerepe hagyományosan meghatározó volt, 1999-ig nem is vált 
markánsan el a külpolitikától az integrációs döntéshozatali struktúrában való részvé-
tel. 1999-ben az alacsony hatékonyságú kormányzati szintű érdekérvényesítő képesség 
tanulságaiból okulva azonban sor került az egyes kormányzati szervek közö�i feladat- 
és hatáskörmegosztás újbóli meghatározására.18 Mindaddig a tematikus főigazgató-
ságok közül a Politikai Ügyek Főigazgatósága és a Gazdasági Ügyek Főigazgatósága 
játszo� főszerepet. Az utóbbi feladata volt, hogy az Európai Bizo�ságtól érkező in-
formációkat továbbítsa a többi minisztériumhoz, a parlamenthez, a tartományokhoz 
és más érinte� szervezetekhez. Ez az információs folyam azonban sokszor rendkívül 
lassú volt, vagy éppen elakadt. Az olasz parlament például csupán 2000 óta kap megfe-
lelő tájékoztatást az uniós törvényjavaslatokról.19 1999-ben a külügyminisztériumot is 
érintő kormányzati reformot követően alakult ki a minisztérium jelenlegi struktúrája.20 
Ekkor választo�ák el egymástól az Európa országaival kétoldalú kapcsolatokat fenn-
tartó főigazgatóságot és az európai integrációs főigazgatóságot (Direzione Generale 
per L’integrazione Europea).

A 2000-ben létrehozo� európai integrációs főigazgatóság egyik fontos feladata, 
hogy a Brüsszelben működő olasz állandó képvisele�ől és elsősorban az Európai 
Bizo�ságtól érkező információkat az olasz állam- és közigazgatás más szerveihez eljut-
tassa. Emelle� biztosíto�a Olaszország megfelelő képviseletét az uniós intézmények-
ben, illetve részvételét a különböző tárgyalásokon. Feladata továbbá, hogy továbbítsa 
az uniós törvény- és módosítási javaslatokat, illetve hozzájáruljon – 1999 óta egyetér-
tésben a miniszterelnöki hivatallal (közösségi politikák tárca nélküli minisztere) – az 
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olasz álláspont egységes képviseletéhez az uniós intézményekben. Olaszország kül-
ügyminisztere elsősorban a közös kül- és biztonságpolitika és az Európai Unió poli-
tikai és gazdasági külkapcsolataival összefüggő ügyek, illetve az uniós szerződések 
tárgyalását látja el. 

Az európai integrációs főigazgatóság elsősorban az úgyneveze� második és harma-
dik pilléres ügyek, illetve korlátozo� mértékben az első pilléres ügyek koordinációjáért 
felelős. Mivel napjainkra a közösségi politikák tárca nélküli miniszterének feladat- és 
hatáskörei jelentős mértékben bővültek, így a külügyminisztérium feladatai elsősorban 
az integrációs folyama�al kapcsolatos tárgyalások bonyolítására, az olasz álláspont 
uniós intézményekben való megfogalmazásának elősegítésére, illetve az uniós intéz-
ményekkel való kapcsola�artásra terjednek ki.21

Az Olasz Köztársaság Állandó Képviselete az Európai Unió szerveinél
A brüsszeli állandó képviselet gyakorlatilag a külügyminisztérium meghosszabbítása 
az integrációs intézményeknél. A képviselet összetétele – azaz a diplomaták és a szak-
értők aránya – jól mutatja az egyes tagállamok koordinációs stílusát. 2000-ben Olasz-
országban a brüsszeli állandó képviselet munkatársainak 58 százaléka volt diplomata  
(ez az arány Portugáliában 33 százalék), a diplomaták száma tehát több mint a szakér-
tőké. Olaszországgal szemben a tagállamok többségében elsősorban szakértők teljesí-
tenek külszolgálatot a brüsszeli állandó képviseleteken, ezekben az országokban tehát 
a szakmai szempontok a presztízsszempontok elé kerülnek.

A tagállamok brüsszeli állandó képviseleteinek egyik fontos feladata az információk 
áramoltatása, azaz hogy összegyűjtsék az integrációval kapcsolatos dokumentumokat 
és a különböző típusú információkat, és elju�assák a külügyminisztériumukhoz, illet-
ve valamely szakminisztériumukhoz. Az állandó képviseletnek továbbá szakmai segít-
séget kell nyújtania a tagállamból tárgyalni érkező diplomaták számára. 

Olaszország esetében azonban számtalanszor előfordult, hogy a brüsszeli állandó 
képviselet nem csupán a tárgyalások, hanem az olasz hivatalos álláspont kialakításá-
nak helyévé is vált. Ennek oka elsősorban az volt, hogy nemzeti szinten eredményte-
lennek bizonyult az olasz álláspont kialakításáért felelős döntés-előkészítő struktúra. 

Az Olasz Köztársaság Állandó Képviselete az Európai Unió szerveinél jelentős sze-
repet kap a közösségi intézményekkel való kapcsola�artásban, hiszen ez az a szervezet, 
amely az olasz kormányt képviseli a közösségi intézményeknél, kifejezi annak állás-
pontját az egyes kérdésekben. Az állandó képviseletnek a közösségi jogalkotás folya-
matában van kiemelkedő szerepe. Az úgyneveze� munkacsoportokba és a COREPER-
be a tagországok állandó képviseletei delegálnak résztvevőket. Legelőször ezekben az 
intézményekben jelenik meg az egyes tagállamok álláspontja. Legalsóbb szinten ezek-
ben a szervezetekben igyekeznek az egyes tagállamok a bizo�ság javaslatai alapján 
kompromisszumot kötni a vitás kérdésekben. A javaslatok ezután kerülnek a tanács 
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elé. A közösségi döntések előkészítése érdekében az egyes olasz tárcák szakértőket kül-
denek az állandó képviseletre, ők az egyes területek felelősei. Az állandó képviselet az 
összes közösségi intézménnyel szoros kapcsolatot tart fenn. 

A közösségi politikák tárca nélküli minisztere
A közösségi politikák tárca nélküli miniszterének ügyosztályát jogilag 1987-ben hozták 
létre, de a gyakorlatban csupán 1990 óta működik. A külön hivatali struktúra létreho-
zása éppen azt a célt szolgálta, hogy egyrészt hatékonyabb legyen a jogharmonizáció 
és az egységes belső piac megvalósítása, illetve az európai uniós intézményekkel való 
kapcsola�artás, másrészt felügyelje a közösségi joganyag harmonizálását és a közössé-
gi alapokból származó források felhasználását. Ez utóbbi feladatot azonban nem lá�a
el megfelelő hatékonysággal, így létrehoztak egy minisztériumok közö�i bizo�ságot 
– az ipari, költségvetési és közösségi politikák minisztériumainak részvételével – a kö-
zösségi alapokkal kapcsolatos ügyek koordinálására. Mivel ez a megoldás sem bizo-
nyult hatékonynak, a Gazdasági Minisztériumhoz került ez a hatáskör (CIPE). 

Az új miniszter feladata volt az Európai Közösségekkel kapcsolatos tevékenységek 
koordinációja. 1994-ig az egymást követő kormányok mind fenntarto�ák a közösségi 
politikák tárca nélküli miniszteri posztot. 1995-ben azonban a Dini-kormány megszün-
te�e ezt a tisztséget, hatásköreit a Gazdasági Tervezés és Költségvetés Minisztérium 
gazdasági ügyekkel foglalkozó államtitkárának delegálta. 1996-ban a Prodi-kormány 
ala� a feladatokat részben a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára, részben pedig az 
európai ügyekért felelős államtitkár lá�a el. 1998-ban a D’Alema-kormány ala� állítot-
ták helyre a közösségi politikák tárca nélküli miniszteri posztot.22

Minthogy a miniszterelnök elsősorban az EU-politikák nemzeti szintű megvalósítá-
sáért felelős, így a miniszterelnöki hivatal alá tartozó tárca nélküli miniszternek – a kül-
ügyminisztériumnak ado� hatásköröket kivéve – elsősorban az úgyneveze� elsőpilléres 
ügyek megvalósítása és előkészítése terültén van koordináló szerepe.23 Ezek a hatáskö-
rök azonban az elmúlt évek reformjainak köszönhetően fokozatosan tovább bővültek.

1990 óta a közösségi politikák tárca nélküli minisztere ügyosztályának mindenekelő�
a jogharmonizáció területén van előkészítő szerepe, hiszen a kormány – a közösségi jog-
anyag nemzeti szintű alkalmazása érdekében – e kormányzati szerv előterjesztései alapján 
nyújto� be törvényjavaslatokat a parlament elé. Az 1989-es La Pergola törvény értelmében 
minden évben, március 31-e elő�, a közösségi politikák tárca nélküli minisztere nyújtja be 
a parlament elé azoknak az előző évben hozo� uniós rendeleteknek és irányelveknek a 
listáját, amelyek nemzeti szintű szabályozást igényelnek (a közösségi törvény).24

Az integrációs ügyekkel kapcsolatos koordinációban meglévő hiányosságok egyik 
oka az volt, hogy sem a külügyminisztérium, sem pedig a közösségi ügyekben érdekelt 
szakminisztériumok nem fogadták el, hogy a koordinációt egy másodrangú minisz-
ter, azaz a közösségi politikák tárca nélküli minisztere lássa el. Ennek ellenére egészen 
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2006-ig nem jö� létre egy olyan minisztériumok közö�i, az egyes minisztériumok in-
tegrációs ügyeivel foglalkozó főigazgatóságok vezetőiből álló bizo�ság – mint Fran-
ciaországban vagy Portugáliában –, amely kizárólag az európai ügyek koordinációját 
látná el. Olaszországban az egyeztetés sokáig a miniszterek, azaz a kabinet szintjén zaj-
lo�, a miniszterek gyakori cseréje azonban nem te�e lehetővé az integrációs ügyekkel 
kapcsolatos egyeztetés és döntés-előkészítés folyamatosságát.

Az ezredfordulón már halaszthatatlanná vált az olasz koordinációs struktúra re-
formja. 2002-ben az ügyosztály tevékenységeinek hatékonyabb koordinációja érdeké-
ben hozták létre az obszervatóriumot (Osservatorio per il monitoraggio comparativo 
dell’a�uazione delle dire�ie comunitarie in Italia), amelynek feladata a közösségi 
irányelvek olaszországi megvalósításának összehasonlító értékelése volt. Az obszer-
vatórium összehasonlító vizsgálatokat végze� a közösségi irányelvek következtében 
a többi tagállamban bevezete� belső jogszabályokról, illetve ajánlásokat készíte� az
olasz jogalkotási és adminisztratív folyamatban részt vevő nemzeti szervezeteknek. 

2006-ban jelentősen átalakult az ügyosztály belső struktúrája.25 A legfontosabb vál-
toztatást azonban az Európai Közösségi Ügyek Kormányközi Bizo�ság (CIACE) tit-
kársága főosztályának létrehozása jelente�e. A főosztályt a kormányközi bizo�ság és 
az úgyneveze� állandó technikai bizo�ság munkájának előkészítése és koordinálása 
érdekében hozták létre. Ez a szervezet biztosítja – egyetértésben a külügyminisztéri-
ummal – a közösségi jogszabály előkészítő szakaszában a koordinációt az abban részt 
vevők számára az uniós intézményeknél képviselendő olasz álláspont kidolgozása ér-
dekében. Ennek során az ado� kérdésben folyamatosan figyelemmel kíséri az uniós 
döntéshozatali folyamatot, koordinálja az Állam Régió Konferencia, valamint az Állam 
és Városok, illetve Helyi Autonómiák Konferencia közösségi szekciójának tevékeny-
ségét, biztosítja a monitoring és ösztönző tevékenységet a Nemzeti reformterv (Piano 
Nazionale di Riforma) megvalósítása érdekében, illetve koordinálja a lisszaboni stra-
tégia megvalósítása érdekében hozo� tevékenységeket. Ez a szervezet gondoskodik 
továbbá arról, hogy a 2005. február 4-én hozo� törvény értelmében a szükséges uniós 
anyagok eljussanak a parlamenthez, a Tartományok és Trento és Bolzano Autonóm 
Megyék Elnöki Konferenciájához, illetve a Tartományi és Autonóm Megyei Tanácsok 
és a Közgyűlések Elnökeinek Konferenciájához, valamint az Állam, Város és Helyi Au-
tonómiák Konferenciájához és a Gazdaság és Munka Nemzeti Tanácsához (Consiglio 
Nazionale dell’Economia e del Lavoro – CNEL).

Az egyes minisztériumok kapcsolata az Európai Unió intézményeivel
A külügyminisztérium volt tehát az első olyan olasz minisztérium, amelyik közvet-
lenül is bekapcsolódo� a közösségi szintű döntéshozatalba. Az utóbbi évtizedekben 
azonban az integráció egyre szélesedő tevékenységeinek és az élet egyre több terüle-
tét érintő jogalkotói tevékenységének köszönhetően szinte minden olasz minisztérium 
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közvetlenül is érinte� az integrációs ügyekben. Az egyes minisztériumok közö� azon-
ban 2006-ig nem léteze� egy kizárólag az integrációs ügyeket koordináló bizo�ság. Ez 
a tény is valószínűsíthetően hozzájárult ahhoz, hogy a közösségi szintű olasz érdekér-
vényesítő képesség számos esetben nagyon alacsonynak bizonyult.

Az egyes minisztériumok részben a korábban említe� fő koordinációs kormányzati 
szerveken, részben pedig közvetlenül, azaz saját, szakosodo� főosztályaikon keresztül 
tartják a kapcsolatot a közösségi intézményekkel. Megfigyelhető, hogy az egyes szak-
minisztériumok EU-ügyeket koordináló részlegeinek minisztériumi szervezeti struktú-
rája igen heterogén, a minisztériumok koordinációs szervezeti szempontból pedig csu-
pán egyetlen közös vonást hordoznak: mindegyikükben nagyobb hangsúlyt fektetnek 
a közösségi joganyag harmonizálására, mint a közösségi jogalkotást és döntéshozatalt 
megelőző tárgyalási szakaszban való érdekérvényesítésre. Mindebből számos esetben 
következik, hogy a közösségi rendeletek és irányelvek nemzeti szintű harmonizációja 
jóval több pénzügyi (és más egyéb) forrást vesz igénybe, mintha az olasz kormányzati 
szervek képviselői valós befolyásoló szerepet vállalva hatékonyan részt ve�ek volna
a döntés-előkészítési folyamatban, és így az elkészülő közösségi szabályozás jobban 
illeszkedne az olasz sajátosságokhoz. A minisztériumok közö�i koordinációs szervezet 
fentebb már említe� hiányából fakadóan számos esetben előfordult, hogy olasz szak-
minisztériumi köztisztviselők az ado� témával kapcsolatos határozo� olasz álláspont 
nélkül mentek tárgyalni Brüsszelbe, ez pedig jelentős mértékben csökkente�e a sikeres
tárgyalások megvalósításának esélyét.26

Európai Közösségi Ügyek Kormányközi Bizo�ság
Jelentős változást hozo� az európai ügyek intézése terén a 2005. február 4-én27 elfogado�
törvény, amely szabályozta Olaszországnak az uniós jogalkotási folyamatba való bekap-
csolódását, illetve a tagságból fakadó köteleze�ségek végrehajtását. A törvény megha-
tározta az uniós jogszabály előkészítése során képviselendő olasz álláspont kidolgozá-
sának folyamatát, illetve garantálta a köteleze�ségek végrehajtását a szubszidiaritás, az 
arányosság, a hatékonyság, az átláthatóság és a demokratikus részvétel elvei alapján. 
A törvény második cikkelye rendelkeze� az Európai Közösségi Ügyek Kormányközi 
Bizo�ság (Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei) létrehozásáról. 

A 2005. február 4-i törvény alapján miniszterelnöki rendelet (2006. január 9.) születe�
az Európai Közösségi Ügyek Kormányközi Bizo�ság működésének szabályozására.  
A Miniszterelnöki Hivatalon belül létrehozo� bizo�ságot elsősorban annak érdekében 
hozták létre, hogy összhangba hozza a mindenkori olasz kormány politikai álláspontját 
a továbbiakban képviselendő olasz álláspont megalkotása érdekében az európai uniós 
és a közösségi joganyag előkészítési fázisában. A bizo�ság legfontosabb feladata, hogy 
a megvizsgálja és koordinálja az államigazgatási és más érinte� szervek iránymutatá-
sait, figyelembe véve a parlament és a parlamenti szervek észrevételeit és az általuk el-
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fogado� dokumentumokat, illetve a régiók és az autonóm megyék, illetve más területi 
entitások észrevételeit (1. cikkely).

A rendelet 2. cikkelye felhatalmazta a kormányközi bizo�ságot arra, hogy véleményt 
nyilvánítson az Európai Unió Miniszterek Tanácsában, illetve hogy az ország számára 
fontos és problematikus kérdések esetén parlamenti vizsgálatot kérjen (felülvizsgálati 
eljárás – scrutinity). A rendelet tehát a bizo�ság hatáskörébe utalta annak biztosítását, 
hogy az egyes állami és önkormányzati szervek által kidolgozo� észrevételek és véle-
mények tükröződjenek a kormány által képviselendő olasz álláspontban.

A kormányközi bizo�ság elnöke a miniszterelnök vagy a közösségi politikák minisz-
tere. Az elnök határozza meg a bizo�sági ülések napirendi pontjait, ezeket az érinte�
minisztériumok, illetve az Állam, a Tartományok és Trento és Bolzano Autonóm Me-
gyék Közö�i Kapcsolat Állandó Konferenciája kapja meg. Ha a tartományokat és az 
autonóm megyéket is érintő kérdésekről van szó, akkor a képviselőjük (a Tartományok, 
illetve Trento és Bolzano Autonóm Megyék Konferenciájának elnöke) is jelen lehet az 
ülésen. Az unós intézményekben képviselendő egységes olasz álláspont meghatározá-
sa érdekében a kormányközi bizo�ság ülésein hozo� iránymutatásokat és döntéseket 
megkapja a miniszterelnöki hivatal és a külügyminisztérium is. 

A kormányközi bizo�ság munkájának előkészítése és koordinálása érdekében hoz-
ták létre az úgyneveze� Állandó Technikai Bizo�ságot (comitato technico permanente) 
a közösségi politikák tárca nélküli miniszterének ügyosztályán belül.28 A technikai bi-
zo�ságban a minisztériumok és más államigazgatási, illetve regionális szervek magas 
beosztású köztisztviselői vesznek részt, az intézmények képviselőit két-két szakértő 
is elkísérheti. A technikai bizo�ság ülésein videokonferencia segítségével Olaszország 
európai uniós állandó képviselője is részt vehet. A hatékonyság növelése érdekében az 
üléseket a COREPER üléseihez igazítják. A technikai bizo�ság feladata, hogy – a kor-
mányközi bizo�ság általános iránymutatása mentén és az érinte� szervek vizsgálati 
anyagai alapján – meghatározza az EU intézményeiben képviselendő olasz álláspont 
legfontosabb elemeit. A kormányközi bizo�ságot a technikai bizo�ság kérésére is ösz-
szehívhatják fontos kérdések sürgős megvitatása érdekében (3. cikkely).

A tartományok és az autonóm megyék részvételét az olasz álláspont megalkotásában a 
2005. február 4-i törvény 5. cikkelye szabályozza.29 A kormányközi bizo�ság integrált ülé-
seinek előkészítése érdekében a technikai bizo�ság ülésein videokonferencia segítségével a 
tartományok és az autonóm megyék egy-egy tanácsi képviselője is részt vesz. Az integrált 
technikai bizo�ságot az Állam, a Tartományok, illetve Trento és Bolzano Autonóm Megyék 
Közö�i Kapcsolat Állandó Konferenciájának székhelyén hívják össze (4. cikkely).

Az Európai Közösségi Ügyek Kormányközi Bizo�ság 2006. március 29-én tarto�a
első ülését.30 Elnöke, Giorgio La Malfa (a közösségi politikák akkori minisztere) ezt 
rendkívül fontos újításnak tekinte�e a koordináció és a nemzeti álláspont megfogal-
mazása érdekében. 
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A parlament részvétele az uniós döntéshozatalban

Az Európai Unió tagállamaiban a maastrichti szerződés óta a kormányszervek mel-
le� folyamatosan növekede� a nemzeti parlamentek szerepe is. A parlamentek egyre
jelentősebb szerepet töltenek be az Európai Unió döntéshozatali folyamataiban és a 
folyamatok monitorizálásában. 

Az olasz parlament – a nemzeti politikában betöltö� hagyományosan erős szerepe 
ellenére – az uniós döntéshozatal befolyásolásában nem játszo� jelentős szerepet, és 
mindeddig csak nagyon ritkán élt a korábban kifejte� úgyneveze� felülvizsgálati eljárás 
(scrutiny) intézményével,31 amely lehetőséget biztosít számára az uniós jogszabályter-
vezet részletes megismerésére és a döntés befolyásolására.32 Az 1987-es Fabbri-törvény 
kötelezővé te�e az uniós jogszabálytervezetek továbbítását a parlament számára, illetve 
az 1989-es La Pergola szabályozta az úgyneveze� közösségi törvény gyakorlatát. A kor-
mányt 1998 óta azonban a törvény csak évente kötelezi az előző év uniós eseményeit ösz-
szefoglaló jelentés készítésére (a jelentést január 31-ig kell a parlamentnek benyújtani).

Annak ellenére, hogy a törvényhozásnak már 1998 óta jogában áll az uniós jogsza-
bálytervezetek véleményezése, ezzel a jogosítványával csak nagyon ritkán élt. 1998-tól 
a jogszabálytervezeteken túl az úgyneveze� Zöld és Fehér könyveket stb. is meg kell 
küldeni a parlamentnek, 2000-től pedig már létezik a parlamenti fenntartás egy gyenge 
formája, amely azonban csak azt te�e kötelezővé, hogy a kormánynak az uniós jog-
szabálytervezet elfogadásának idejét is meg kell jelölnie, a parlament csupán addig fo-
galmazhatja meg a terveze�el kapcsolatos véleményét, amely azonban meghatározza 
a kormány álláspontját. A parlamenti kontroll erősítése érdekében a házszabályban is 
módosítások történtek. A törvényhozás dolgát sokáig nehezíte�e az is, hogy nem kér-
hete� előzetes – a minőségi jogalkotás egyik fontos elemének tekinte� – szabályozási 
hatásvizsgálatot, csupán értékelést az ado� jogszabályterveze�el kapcsolatban. 1999-
től már lehetőség van arra, hogy a vizsgált jogszabályterveze�el kapcsolatban kérjen 
ilyet, a parlament azonban sokszor panaszkodo� arról, hogy nem kapja meg időben 
az uniós dokumentumokat. Mindemelle� azonban rendkívül alacsony a vizsgálatok 
száma.33 Olaszországban a kormánynak tájékoztatnia kell a parlamentet minden olyan 
törvényjavaslatról, amely az Európai Bizo�ság napirendi pontjai közé kerül. A képvi-
selőház házszabálya alapján az európai uniós ügyekért felelős bizo�ság és az állan-
dó parlamenti bizo�ságok vitaüléseket tarthatnak az érinte� miniszter részvételével, 
azokkal az Európai Bizo�ság által te� törvényjavaslatokkal kapcsolatban, amelyek az 
Európai Unió Tanácsa napirendi pontjai közö� szerepelnek, vagy azokkal az ügyekkel 
kapcsolatban, amelyek az Európai Unió bizonyos nemzetközi egyezményeit érintik.34

A 11/2005. sz. törvény harmadik cikkelye az olasz parlamentnek az uniós jogalko-
tási folyamatban játszo� szerepét szabályozza. Ennek értelmében minden egyes jog-
szabályt és jogszabály-módosítási javaslatot, a megalkotásuk érdekében megrendelt 
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anyagokat, illetve az EU Bizo�ságának anyagait (Zöld és Fehér könyvek, közlemények 
stb.) el kell ju�atni a parlament mindkét házához. A miniszterelnöki hivatal (közösségi 
politikák tárca nélküli miniszterének ügyosztálya) feladata a parlament minőségi és 
megfelelő mértékű tájékoztatása az uniós jogalkotási folyama�al kapcsolatban. A kor-
mány, még az Európai Tanács ülése elő�, köteles az olasz álláspontot a parlament két 
háza elő� ismertetni, illetve azok kérésére a szakbizo�ságokban is megvitatni. A mi-
niszterelnöknek vagy a közösségi politikák tárca nélküli miniszterének feladata, hogy 
félévente parlament két háza elő� ismertesse a legfontosabb már eldöntö� vagy még 
vitás kérdéseket, illetve 15 napon belül tájékoztassa a parlament megfelelő szerveit 
az Európai Unió Miniszterek Tanácsának vagy az Európai Tanács üléseinek eredmé-
nyeiről. Ezekkel kapcsolatban a parlament két háza észrevételeket, illetve a kormány 
számára iránymutatást fogalmazhat meg. Ennek érdekében kérhetik a miniszterelnöki 
hivatalt, hogy technikai beszámolót készítsen a tárgyalások menetéről, az érinte�ek
véleményéről, illetve a szabályozásra, a köz- és államigazgatásra, a magánszemélyekre 
és a vállalkozásokra gyakorolt hatásáról.

A 11/2005. sz. törvény 4. cikkelye a parlamenti vizsgálat fenntartásáról rendelkezik. 
E szerint ha a két ház megkezdte az uniós anyag vagy tervezet felülvizsgálatát, akkor 
a kormány a saját hatáskörébe tartozó tevékenységeket a vonatkozó uniós jogszabály 
megalkotása érdekében csak a vizsgálat lezárulása után kezdheti meg. A kormány 
köteles a parlamenti vizsgálat fenntartását az Európai Unió Miniszterek Tanácsának 
székhelyén bejelenteni. Politikai, gazdasági vagy társadalmi szempontból különösen 
fontos anyagok esetében a kormány kérheti a parlamenti vizsgálat megtartását. Ebben 
az esetben a kormány elküldi a parlament két házához a tervezet szövegét, hogy azzal 
kapcsolatban az érinte� parlamenti szervezetek fejezzék ki véleményüket. Ekkor a mi-
niszterelnök vagy a közösségi politikák minisztere közli a két házzal, hogy az Európai 
Unió Miniszterek Tanácsának székhelyén parlamenti vizsgálatot jelente� be. Miután 
a közlést követő húsz nap lejárt, a parlament véleménye nélkül is állást foglalhat. Ha 
a parlament a meghatározo� időn belül elvégzi a vizsgálatot, akkor a kormány csak 
annak ismeretében foglalhat állást.

A 11/2005. sz. törvény egyik jelentősége éppen abban áll, hogy megerősíte�e a nem-
zeti parlament ellenőrző szerepét az uniós szintű jogalkotás folyamatában. Ezzel azon-
ban mindeddig a parlament nem élt, így továbbra is csekély befolyást és ellenőrzést 
gyakorol a brüsszeli döntésekre.35

Az uniós irányelvek átültetése 
Korábban a kormányok a számukra kedvezőtlen irányelvek negatív hatását azok késlel-
tete� vagy éppen hibás átvételével igyekeztek csökkenteni. Ezt a gyakorlatot igyekeze�
megszüntetni az Európai Bíróság gyakorlata és a maastrichti szerződés, amikor beve-
ze�e a pénzbírság intézményét a jogsértő államokkal szemben.36 E�ől kezdve az álla-
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mok nemzeti jogrendjükben egyre inkább rákényszerültek az uniós irányelvek pontos 
átvételére. Ezekből következően az is fontossá vált, hogy az uniós jogszabályok alkal-
mazása minél kevesebb költségekkel járjon a tagállamok számára, ezért egyre nagyobb 
hangsúlyt kapo� az uniós döntéshozatali folyamat első, tárgyalásos szakaszában való 
aktív (proaktív) tagállami szerepvállalás. A cél tehát az, hogy az uniós jogszabály minél 
inkább megfeleljen az ado� tagállam érdekeinek. A rendkívül bonyolult és sokszintű 
uniós döntéshozatali folyamatban az állam legfontosabb feladata, hogy megvédje az 
ado� nemzet érdekeit.37 

Az 1989-es La Pergola törvény – amely éppen azt a célt szolgálta, hogy elősegítse a 
irányelvek átvételének gyorsítását – értelmében minden évben, március 31. elő� a kö-
zösségi politikák tárca nélküli minisztere nyújtja be a parlament elé azoknak az előző 
évben hozo� uniós rendeleteknek és irányelveknek a listáját, amelyek nemzeti szintű 
szabályozást igényelnek. Ezt követően az olasz szabályozás többféle jogharmonizációs 
módszert tesz lehetővé:

• a parlament eltöröl vagy módosít törvényeket;
• törvényalkotói hatáskörrel ruházza fel a kormányt;
• felhatalmazza a kormányt, hogy rendeleti úton szabályozzon;
• adminisztratív úton történő jogalkotást tesz lehetővé.38

1999-ben mindez annyiban változo�, hogy a kormány a közösségi törvény nélkül is 
életbe léptethet adminisztratív úton irányelveket. Ezeket csak fel kell sorolnia az éves 
közösségi törvényben. Az uniós ügyek intézése terén Olaszország számára hosszú 
éveken keresztül a legnagyobb problémát az irányelvek átvétele jelente�e. A korábbi 
utolsó helyről a reformoknak köszönhetően 1998-ban már a kilencedik helyen állt az 
irányelvek átvételének százalékos arányát mutató tagállami rangsorban.39 Az ország 
azonban a jelentős reformok ellenére 2006-ban ismét csak a 22. helyen állt. Olaszország 
az átültetendő irányelveknek 2,2 százalékát nem ülte�e át nemzeti jogrendjébe a meg-
ado� határidőn belül, ez az érték csaknem a duplája az uniós átlagnak, ami 1,2 száza-
lék volt, de javult az előző évi 3,2 százalékos átlaghoz képest. Az adatok ismeretében 
Emma Bonino, a közösségi politikák tárca nélküli minisztere további reformokat kívánt 
végrehajtani Olaszország pozíciójának javítása érdekében.40

A 11/2005. sz. törvény 8. cikkelye a közösségi törvényt újraszabályozza. Ennek ér-
telmében a miniszterelnök vagy a közösségi politikák minisztere megfelelő mérték-
ben tájékoztatja a parlament két házát, a Tartományok és Trento és Bolzano Autonóm 
Megyék Elnöki Konferenciáján keresztül, illetve a Tartományi és Autonóm Megyei Ta-
nácsok és a Közgyűlések Elnökeinek Konferenciáján keresztül a tartományokat és az 
autonóm megyéket az elfogado� uniós jogszabályokról. Az állam, a tartományok és 
az autonóm megyék a saját jogalkotói hatáskörükbe tartozó területeken veszik át az 
uniós irányelveket. A miniszterelnök vagy a közösségi politikák minisztere – az érde-
kelt adminisztrációkkal együ�működve – negyedévente felülvizsgálja a belső jogrend 
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és a kormány politikai céljainak harmonizáltsági állapotát. A vizsgálat eredményeit 
– amely már tartalmazza a harmonizáláshoz szükséges intézkedéseket is – megkül-
di a megfelelő parlamenti szerveknek, az Állam, a Tartományok és Trento és Bolzano 
Autonóm Megyék Közö�i Kapcsolat Állandó Konferenciájának, illetve a Tartományok 
és Trento és Bolzano Autonóm Megyék Elnöki Konferenciájának, hogy megfogalmaz-
hassák a szükséges észrevételeket. A saját hatáskörükbe tartozó területeken a tartomá-
nyok és autonóm megyék felülvizsgálják a saját jogrendjük harmonizáltsági fokát, és a 
vizsgálat eredményeit megküldik a miniszterelnöki hivatalnak – a közösségi politikák 
tárca nélküli minisztere ügyosztályának a szükséges intézkedésekkel együ�.

A vizsgálat eredménye és a különböző észrevételek alapján a miniszterelnök vagy 
a közösségi politikák minisztere – a külügyminiszterrel és az érinte� miniszterekkel
egyetértésben – minden év január 31-ig a parlamentnek törvénytervezetet nyújt be 
Rendelkezések Olaszországnak az uniós tagságából fakadó köteleze�ségek teljesítése érdekében 
címmel, azaz a „közösségi törvényt” (8. cikkely).

A közösségi törvény ismerteti a belső jogrend harmonizáltsági állapotát és az aktuá-
lis jogsértő eljárásokat, kitérve az Európai Bíróság Olaszországot érintő (jogsértés és az 
átvétel hiánya) eljárásaira. Ez a dokumentum tartalmaz egy listát a már átve� irányel-
vekről és az adminisztratív úton átveendőkről, magyarázatot ad a már lejárt határidejű 
irányelvek átvételének hiányáról, illetve azokról, amelyeknek határideje a közeljövő-
ben jár le. A közösségi törvényben felsorolják a rendeleti úton (con regolamento) sza-
bályozo� irányelveket, illetve ismertetik azon jogszabályok listáját, amelyek esetében 
az egyes tartományokban és autonóm megyékben gondoskodtak az irányelvek átvéte-
léről. A listát a Tartományok és Trento és Bolzano Autonóm Megyék Elnöki Konferen-
ciája küldi el a miniszterelnöki hivatalnak minden év január 25-ig.

Az irányelvek gyorsabb és hatékonyabb átvétele érdekében jelenleg a korábbiakhoz 
képest szélesebb körben van lehetőség az úgyneveze� adminisztratív és rendeleti úton 
való átvételre (12. cikkely). Azokon a területeken, amelyeket az alkotmány 117. cikke-
lyének második bekezdése felsorol, és a törvény szabályozza, de nem fedi le teljesen, 
akkor az irányelveket rendeleti úton is át lehet venni, ha a közösségi törvény így ren-
delkezik. A kormány benyújtja a parlament két házához, a közösségi törvényterveze�el
együ�, azon irányelvek felsorolását, amelyek átvételéhez felhatalmazást kér. Ez a tény 
is – a hatékonyabb és gyorsabb átvétel biztosítása melle� – a végrehajtó hatalomnak a 
törvényhozó hatalommal szembeni megerősödésére utal.

A rendele�ervezetekhez be kell kérni az államtanács véleményét is, amelynek 45 na-
pon belül kell elkészülnie. Ha a közösségi törvény így rendelkezik, akkor a kompetens 
parlamenti szervek véleményét is be kell kérni. Ezt is a kézhezvételtől (a tervezet és 
az államtanács véleményének) számíto� 45 napon belül kell elkészíteni. Amennyiben 
ezek a meghatározo� napon belül nem érkeznek meg, akkor a rendeletet ezek hiányá-
ban is meg lehet hozni.
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Azokon a területeken, amelyek a tartományok vagy az autonóm megyék hatáskörébe 
tartoznak, de a helyi szintek nem teljesítik az EU-tagságból fakadó köteleze�ségeket, az 
állam szabályoz rendeleti úton. Az állami rendelet tehát azokban a tartományokban vagy 
autonóm megyékben lép életbe, amelyekben nem születe� meg a helyi szintű jogszabály. 

A 11/2005. sz. törvény 15. cikkelye a parlament számára készíte� éves jelentéssel 
foglalkozik, amelyet minden év január 31-ig nyújt be a kormány a parlamentnek.  
A jelentés tartalmazza az európai integrációs folyamat fejlődését, kiemelt tekinte�el az
Európai Tanács és a Miniszterek Tanácsának tevékenységére, az intézményi kérdések-
re, az EU külkapcsolataira, a bel- és igazságügyi együ�működésre és az EU-politikák 
általános irányaira. A jelentés beszámol az országnak a közösségi jogalkotási folyamat-
ban való részvételéről (elsősorban az olasz politika fő irányairól a jogalkotás előkészítő 
szakaszában), valamint minden egyes közösségi politikával vagy jogszabálycsopor�al
kapcsolatban megfogalmazo� kormányzati iránymutatásról. A jelentés összefoglal-
ja továbbá a társadalmi és gazdasági kohéziós politikák olaszországi megvalósítását, 
az országnak jutó pénzügyi forrásokat és a felhasználásuk helyzetét. Tartalmazza a 
két ház véleményét, észrevételeit és iránymutatását, illetve a Tartományok és Trento 
és Bolzano Autonóm Megyék Elnöki Konferenciájának, az Állam, a Tartományok és 
Trento és Bolzano Autonóm Megyék Közö�i Kapcsolat Állandó Konferenciájának és a 
Tartományi és Autonóm Megyei Tanácsok és a Közgyűlések Elnökei Konferenciájának 
észrevételeit és kezdeményezéseit. A jelentésnek világosan kell tartalmaznia az elvég-
ze� tevékenységek összefoglalását és az ado� évben terveze� kormányzati irányokat.

A tartományok szerepe az uniós döntéshozatalban

Olaszországban a kilencvenes években indult el az a folyamat, amelynek keretein belül 
a tartományok hatásköre jelentős mértékben kiszélesede�. Az események felgyorsulá-
sához az integrációs folyamat elmélyülése is hozzájárult. Minthogy az európai integ-
ráción belül a szubnacionális kormányzati szint szerepének bizonyos fokú növekedése 
napjainkban általános jelenségnek tekinthető, így részben – a belső föderális átalakulás 
társadalmi igényének növekedése melle� ez is hozzájárult az olasz államigazgatási re-
form elindulásához. A 2001-es alkotmánymódosítás következtében, amely széles körű 
jogalkotói hatáskörrel ruházta fel a rendes jogállású tartományokat is, a tartományok 
részt vehetnek az uniós jogszabályok átvételében. Az olasz alkotmány 117. cikke ki-
mondja, hogy az állam és a tartományok együ�esen gyakorolják a jogalkotói hatalmat, 
az alkotmányt, a közösségi szabályokat és a nemzetközi köteleze�ségeket figyelembe
véve. A módosítás egyik jelentősége éppen abban állt, hogy – az alkotmány 2001-ig ha-
tályos cikkelyével éppen ellentétesen – csupán az állam kizárólagos jogalkotói jogkör-
ét szabályozta, a többi területeken a tartományoknak van lehetőségük a jogalkotásra. 
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Ennek értelmében az állam kizárólagos hatáskörébe tartozik az állam kapcsolata az 
Európai Unióval. Közös vagy konkuráló hatáskörbe tartozik azonban nemzetközi kap-
csolatok és a tartományoknak az Európai Unióval való kapcsolata. Az alkotmány 120. 
cikkelye azonban kimondja, hogy a kormány helye�esítheti a községek, a metropoli-
sok, a megyék és a tartományok szerveit a közösségi jog, illetve a nemzetközi normák 
és szerződések tiszteletben tartásának hiánya esetén, vagy amikor azt a bíráskodási, 
illetve a gazdasági egység védelme és különösképpen a szociális és polgári jogokkal 
összefüggő szolgáltatások alapvető szintjének a védelme szükségessé teszi, a helyi kor-
mányzatok területi határaitól eltekintve. A törvény meghatározza azokat az eljárásokat, 
amelyek garantálják, hogy a helye�esíte� hatásköröket a helyi együ�működés elvének 
és a szubszidiaritás elvének a tiszteletben tartásával gyakorolják.41

A 118. cikkelyben már a szubszidiartás elve is megjelenik, így az alkotmánymódosí-
tás egyik jelentősége éppen abban áll, hogy a közigazgatási funkciók ellátása tekinteté-
ben a helyi szintet tekintik általánosnak. Ha azonban az ado� feladatot egy magasabb
kormányzati szint jobban el tudja látni, akkor oda kell delegálni a feladatot. Ezért van 
az, hogy az alkotmány az állami szint feladatait meghatározza, a többit pedig a helyi 
szintnek kell ellátnia. Rendkívül fontos újításnak számít, hogy az alkotmány a magán-
személyekre is kiterjeszti a szubszidiaritás elvét. Ez ugyanis azt jelenti, hogy abban az 
esetben, ha magánszemély vagy a magánszemélyek által létrehozo� társaságok egy 
ado� közfeladatot jobban el tudnak látni, mint a helyi szervek, akkor ennek ellátását 
elő kell segíteni. Ez a bekezdés a magán- és a közszféra közö�i versenyt segíti elő.

Az utóbbi években egyre határozo�abb társadalmi és közösségi igény mutatkozo�
annak érdekében, hogy a régiók jelentősebb mértékben vegyenek részt az európai jogal-
kotási folyamat mind előkészítő, megelőző szakaszában (fase ascendente), mind pedig 
az uniós joganyag tagállami szintű alkalmazásának (fase discendente) szakaszában. 
Minderre főleg azért van szükség, mert az utóbbi évtizedben Olaszországhoz hason-
lóan számos tagállamban megnő� a helyi szintek kormányzati szerepe. 

A „La Loggia” (131. sz. tv. 2003. június 5.)42 törvény te�e lehetővé, hogy a régiók 
hatékonyan részt vehessenek az uniós döntéshozatali folyamat előkészítő szakaszában.  
A 131/2003-as törvény az alkotmány szerint formálta a jogalkotás folyamatát, és már 
lehetőséget biztosíto� arra, hogy a tartományok – az őket érintő területek esetében 
– részt vegyenek az olasz álláspontot képviselő brüsszeli delegáció munkájában. 

A helyi szint szempontjából is jelentős változást hozo� az európai ügyek intézése te-
rén a 2005. február 4-én43 elfogado� törvény, amikor kimondta, hogy amennyiben a kö-
zösségi jogalkotásból fakadó köteleze�ségek a régiók vagy autonóm megyék jogalkotói 
hatáskörébe tartozó területeket érintenek, akkor a miniszterelnök vagy a közösségi po-
litikákért felelős miniszter tájékoztatja az érdekelt szerveket, megjelölve egy intézkedé-
si határidőt, és ha szükséges, kéri, hogy a kérdést az Állam, a Tartományok és Trento és 
Bolzano Autonóm Megyék Közö�i Kapcsolat Állandó Konferenciája is vizsgálja meg a 
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kezdeményezések összehangolása érdekében. Ha a megfelelő harmonizálást az érin-
te�ek nem hajtják végre, akkor a miniszterelnök vagy a közösségi politikákért felelős 
miniszter ajánlja a minisztertanácsnak a szükséges kezdeményezéseket a helye�esítő 
hatáskör gyakorlása érdekében (alkotmány 117.5, 120.2.).

A 16. cikkely foglalkozik a tartományok és az autonóm megyék közösségi irányelvek 
átvételével. A tartományok és az autonóm megyék, a saját hatáskörükbe tartozó terü-
leteken, közvetlenül átültethetik a közösségi irányelveket. Azokon a területeken, ame-
lyek a kiegészítő vagy konkuráló jogkörökbe tartoznak, a közösségi törvény megjelöli 
azokat az alapelveket, amelyeket a tartományi vagy megyei törvény nem módosíthat. 
Azoknak az intézkedéseknek, amelyeket az autonóm megyék és tartományok hoznak 
a közösségi irányelvek átvétele érdekében a saját hatáskörükbe tartozó területeken, tar-
talmazniuk kell címükben az ado� irányelv pontos számát, és ezeket meg kell küldeni 
a közösségi politikák tárca nélküli miniszteréhez.

Az „együ�működésről szóló általános megegyezés értelmében” (l’accordo generale 
di cooperazione”) 2006. március 16-án meghatározták – a saját jogalkotási hatáskör-
ükbe tartozó területeken – a tartományok részvételét az EU tanácsaiban, a munkacso-
portokban és a tanács és az Európai Bizo�ság különböző bizo�ságaiban. Ezt követően 
2007-ben került sor a tartományi szakértők delegálására a tanácsi munkacsoportokba, 
illetve az EB bizo�ságaiba. Olaszország brüsszeli állandó képviselete pedig a meglévő 
négy mellé újabb szakértőket vár a tartományok részéről.44 

Összegzés

Az európaizációs folyamat egyik aspektusaként a tagállamok kormányzatai – a hatéko-
nyabb működés érdekében – alkalmazkodnak az uniós döntéshozatali folyamatokhoz. 
Ezek a folyamatok azonban az egyes tagállamokban nem egymástól függetlenül, hanem 
számos hasonlóságot mutatva mennek végbe. Az utóbbi évtized olasz kormányzati reform-
jainak következtében megfoghatóvá válik az európaizáció folyamata, amelynek keretében 
egyértelműen igazolható az európai integráció intézményrendszerének, döntéshozatali 
folyamatainak hatása az olasz politikai rendszer nemzeti és szubnacionális intézményeire. 
Ebben az esetben tehát az integráció egyértelmű hatást gyakorolt a nemzeti és regionális 
szintű döntéshozatali, koordinációs és kormányzati struktúrákra, szereplőkre, megváltoz-
tatva azok feladatait, hatásköreit a többszintű kormányzás elveinek megfelelően.

Olaszországban azonban a hatékony működés és érdekképviselet sokszor másodren-
dű szerepet kapo� a koalíciós pártok napi csatározásai mögö�. Ennek is köszönhető, 
hogy számos, más tagállamokban már eredményesen alkalmazo� modellt is csak meg-
késve és formálisan illeszte�ek be az olasz kormányzati struktúrába, így csupán megkés-
ve és részben valósulhato� csak meg az úgyneveze� politikatranszfer (policy transfer). 
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Az olasz kormányzati szintű érdekérvényesítés hatékonyságát a közelmúltban vég-
hezvi� reformok ellenére továbbra is nagymértékben csökkenti a pártstruktúrára jel-
lemző politikai szé�agoltság. Egy-egy olasz kormányt ugyanis több kisebb és nagyobb 
párt koalíciója alkotja. Federiga Bindi véleménye szerint az erős miniszterelnöki tisztség 
megerősítése nagymértékben növelné az integrációs intézményekkel való kapcsola�ar-
tás hatékonyságát.45 Az egyes szakminisztériumok közö�i alacsony szintű koordináció 
oka elsősorban a szé�agolt pártstruktúrában és ebből következően a több kisebb párt 
szövetségére épülő koalíciós kormányokban keresendő. A különböző pártok képviselői 
által irányíto� minisztériumok közö�i rivalizálás 2006-ig nem te�e lehetővé, hogy a 
legtöbb uniós tagállamhoz hasonlóan Olaszországban is létrejöjjön egy minisztériu-
mok közö�i, kizárólag integrációs ügyekkel foglalkozó, koordinációs feladatokat ellátó 
bizo�ság. Az olasz politikai döntéshozatali struktúrában hagyományosan a parlament 
töltö� be jelentős szerepet. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy az olasz kormányok instabi-
lak, és bizalmatlansági szavazással könnyen leválthatók voltak. Mindebből következik, 
hogy az olasz kormányok napjainkban nagy hangsúlyt fektetnek politikai szerepük 
megerősítésére, hiszen ez is hozzájárulna a hatékonyabb érdekérvényesítési rendszer 
kialakításához. Az olasz miniszterelnöki hivatal szerepének növekedésére utal, hogy 
az utóbbi években a közösségi politikák tárca nélküli miniszterének egyre szélesedő 
jogköre van az integrációs ügyek intézésében. Ennek ellenére továbbra is erős maradt 
a külügyminisztérium szerepe. 

Az olasz politikusok körében az uniós politizálás évtizedeken keresztül másodlagos 
szerepet játszo� az Olaszországon belüli politizálással szemben. Talán ez is hozzájá-
rult ahhoz, hogy Olaszország sohasem játszo� markáns szerepet az integráció fejlődé-
se szempontjából. Mindennek ellenére fontos megjegyezni, hogy úgyneveze� követő 
Európa-politikájával mindig is támoga�a az integráció továbbfejlesztése érdekében 
végrehajto� reformokat.

Az olasz parlament jelentős politikai szerepe ellenére mindeddig csupán korlátozo�
mértékben ve� részt az uniós jogalkotás folyamatában. Napjainkban azonban egyre 
nagyobb társadalmi igény mutatkozik annak érdekében, hogy a demokratikus defi-
cit csökkentése érdekében a nemzeti parlamentek növekvő mértékben ellenőrizzék az 
uniós jogalkotás előkészítő szakaszát (lisszaboni szerződés). 

A folyamat fontos részét képezi a regionális és helyi szintnek a döntéshozatali me-
chanizmusban való egyre aktívabb részvétele.46 Mindennek köszönhetően megvaló-
sulhat az Európai Bizo�ság azon törekvése, hogy az Európai Unió a közép- és alsó 
szintű önkormányzatokon keresztül közvetlen kapcsolatot építsen ki az unió állam-
polgáraival. A többszintű kormányzás modelljének alkalmazása tehát lehetővé teszi, 
hogy a partneri kapcsolatok intézményesülésével a tartományok, illetve az alsóbb szin-
tű önkormányzatok részt kapjanak a döntéshozatalban, illetve a politikák megoszto�
gyakorlásában.
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Résumé

Europeanization in the Mirror of the Italian EU-Coordination

The author discusses the organizational model and procedural order of the Italian EU-
coordination, and she analyzes the realization of the Europeanization process on the 
level of one of the member states through the Italian case study. The organizational 
structure and the procedural orders of handling ma�ers related to integration have
evolved within the member states differently. However, a sort of unifying tendency
can be perceived concerning the coordination processes and the institutions in charge 
of them with the deepening of the integration.The constant changes of the European 
institutions and the decision-making processes undoubtedly exert a significant influ-
ence on the national and self-governing bodies of the member states, and they force the 
application of a more efficiant coordination model. The governments of the member
states get accustomed to the decision-making processes of the Union for the sake of a 
more efficient operation.

The process of Europeanization can be understood as a result of the Italian govern-
ment’s reforms in the past few decades. It provides a framework in which the impact 
of the decision-making processes of the institutions of the European integration on the 
national and sub-national institutions of the Italian political system can clearly be dem-
onstrated. Integration has unequivocally influenced the national and regional decision-
making, coordinating, and governing structures and actors by changing their tasks, 
responsibilities in harmony with the principles of a multilevel governance.


