
H e in e r  T im m e r m a n n  ( s z e r k .) :  E in e  V e r fa s s u n g  f ü r  d ie  E u r o p a e is c l ie  
U n io n . B e i t r a e g e  z u  e in e r  g r u n d s a e t z l i c h e n  u n d  a k tu e l l e n  D i s k u s s io n
(L esk e+ B u d rich , O p la d e n  2 0 0 1 , 4 1 0  o.)

E gyidejűleg egy történeti és egy aktuálpolitikai oka is van, ha napjainkban kérdé
sek fogalmazódnak meg az Európai Unió alkotmányának szükségességét ille
tően. A történeti okok visszatérően vetik fel az európai fejlődés államközi konf

liktusokba és világháborúkba torkolló menetelésében a nemzetállami modell meghala
dásának igényét, s valamiféle „Európai Egyesült Államok" létrehozását (Victor Hugo). 
A politikai indokot pedig az Európai Unió jövőképét felvázolni hivatott, 2002. február 
28-tól működő konvent első ülése szolgáltatja. Az unió jelenlegi és leendő tagállamai
nak szakértői testületé ugyanis olyan kérdésekre szeretne válaszokat találni, amelyek 
mindegyike valamiképp kapcsolatban áll a fenti, történeti vízióval, s nem véletlen, hogy 
az angolszász sajtó a konvent megalakulását egyenesen az amerikai alkotmányt kidol
gozó 1787-es, philadelphiai kongresszushoz hasonlította. Természetesen az még nem 
látható előre, hogy milyen javaslatokat fog a francia Giscard d'Estaing elnökletével te
vékenykedő konvent 2003 közepéig megfogalmazni, de annyi biztonsággal állítható, 
hogy az európai integráció alapkérdéseire válaszokat kereső ötletek és koncepciók iránt 
ismét növekedni fog a kereslet. Ebből a szempontból tekinthető figyelemre méltónak az 
otzenhauseni Europaishe Akademie igazgatójának, Heiner Timmermannak a szerkesz
tésében megjelent, 27 szerző tanulmányát összefoglaló kötet. Az európai egységgondo
lat iránt elkötelezetten küzdő Timmermann által verbuvált szerzőgárda ugyanis ezúttal 
az európai alkotmány szükségességét járta körül öt különböző aspektusból.

Az első aspektus elméleti-jogtörténeti vonatkozásokat érint. Az a kérdés ugyanis, 
hogy az EU-nak van-e alkotmánya, nem elsősorban formális jellegű. A hagyományos 
értelemben vett alkotmányok az államrendet szabályozzák. Meghatározzák a kor
mányzati formát, megnevezik a legfőbb államhatalmi szerveket, szólnak a hatalom- 
megosztásról és a kompetenciák elhatárolásáról, meghatározzák az állam és a polgá
rok viszonyát, garantálják a alapvető szabadságokat, valamint rendelkeznek arról, 
hogy az állam külső és belső biztonságát miként biztosítja. Mindezeket a tagállamok 
egyedileg és nem pedig uniós szinten szabályozzák, így érthető, hogy a szakértők a vi
tában két nagy csoportra oszlanak. Az egyik szerint nem beszélhetünk még létező EU- 
alkotmányról, míg a másik szerint az Európai Unió szerződései de facto lefedik az al
kotmány bizonyos területeit.

Horst Dippel például arra mutat rá, hogy a máig meghatározónak tekinthető al
kotmányos alapelvek a forradalmak hevében születtek, s a forradalom útján létrejött 
új alkotmányok hivatása pedig éppen az, hogy az általuk megalapozott új renddel a 
forradalmat befejezzék. Másfelől, a politikai uralmat kizárólag az alkotmány legiti
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málhatja, helyébe lépve a korábbi, szakrális jellegű legitimációnak. A szerkesztő Tim
mermann pedig Európa földrajzi fekvéséből kiindulva úgy véli, hogy a történelmi ta
pasztalatok alapján Európa céljai csak a béke, demokrácia és szabadság lehetnek, 
mindezek megvalósítása pedig legmegfelelőbben egy európai szintű alkotmány út
ján történhet.

Torsten Stein szerint a válasz egyértelmű: már az alkotmány definíciójánál kiderül, 
hogy az EU-nak valójában nem is lehet alkotmánya, lévén az alkotmány államjogi és nem 
nemzetközi jogi fogalom. Az unió pedig, akárhogy nézzük is, nemzetközi szervezet, nem 
pedig állam. Az EU-nak nincsen sem területe, sem népessége, sem egységes és hatékony 
végrehajtó hatalma. Látható tehát, hogy a hagyományos államjogi alkotmányfogalom 
nincs tekintettel az európai integráció fejleményeire. Az alkotmányvita fő motívumának 
az a törekvés látszik, hogy a már elért eredményektől való visszalépést (pl. a közösségi jog 
elsőbbsége és közvetlen hatálya vagy a közösségi bíráskodás) megakadályozzák.

Steinnel homlokegyenest ellenkező állásponton van Jo Leinen, aki az alkotmányvi
ta felerősödését az EU intézményrendszerének reformjával kapcsolatos vitákkal és a 
bővítés problémáival látja párhuzamosnak. Az európai alkotmány ellenzői szerint az 
uniónak már van alkotmánya -  a szerződések. Ezzel Leinen szerint az a probléma, 
hogy a szerződéseket kormányok fogadták el zárt ajtók mögött, a polgárok részvétele 
nélkül. Másrészt, roppant bonyolult jogi dokumentumokról van szó, amelyeknek kö
zérthetősége és átláthatósága legalábbis kérdéses. A szükséges átláthatóságot csak egy 
alkotmánydokumentum biztosíthatja a polgárok számára. Az is felmerül, hogy ha az 
unió hosszú éveken át a saját alkotmányával foglalkozik, nem tud más fontos problé
máival (pl. munkanélküliség, bővítés, fogyasztóvédelem stb.) törődni. Ezek a problé
mák azonban csak akkor oldhatók meg, ha az uniót gyökeresen megreformálják. A ha
tékonyság hiányát okozzák az egyhangú szavazással eldöntendő kérdések, amelyek a 
polgárok számára átláthatatlanná teszik a döntéshozatalt a zárt ajtók mögötti tanács
kozásokkal és az intézményenként is eltérő döntéshozatali mechanizmusokkal. Ko
moly és egyre jelentősebb probléma a közösségi legitimáció hiánya, a demokráciadefi
cit. A nemrég elfogadott emberi és polgári jogi charta ugyanis nem bír kötelező erővel. 
Szükséges az unió és a tagállamok közötti kompetenciák egyértelmű elhatárolása, a 
szubszidiaritás elve a mostani formájában túlontúl általános. Ugyanígy rendezni kell 
az egyes EU-intézmények kapcsolatát is. A kérdés most már csak az: miért van 
mindehhez alkotmányra szüksége az EU-nak. Leinen szerint azért, mert szükség van 
egy, a polgárok számára átlátható és érthető alapdokumentumra. A hatályos közössé
gi elsődleges joganyag rettentően komplikált. Az unió meglevő alapvető szabályait 
össze kell foglalni és ki kell egészíteni. Ebbe az alapdokumentumba fel kell venni az 
unió értékeit összefoglaló alapelveket, egy emberi és polgári jogi katalógust, rendel
kezni kell benne az unió intézményrendszerérői, el kell határolni a kompetenciákat az 
unió és a tagállamok, ill. az EU egyes intézményeinek viszonylatában.
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A kötet második, leginkább terjedelmes fejezete a tagállamokban az alkotmányozás
ról folytatott vitákról kíván képet adni. Ebben a metszetben a kötet tanulmányai hű ké
pet adnak az EU egyes tagállamainak történelmileg és politikailag determinált, rendkí
vül összetett érdekrendszeréről az integráció egészét illetően. A nagy tagállamok ki
mondva és kimondatlanul is saját megoldásaikat szeretnék viszontlátni az EU leendő 
jogi szerkezetében, legyenek akár a „puha" (Nagy Britannia), akár a klasszikus alkot
mányfelfogás (Franciaország, Németország) hívei. A francia Francoise Manfrass-Sirjac- 
ques véleménye szerint az EU esetében kilátástalan a klasszikus alkotmányjogi felfogás 
érvényesítése (földrajzi határok folytonos változása, az Európai Unió nem állam, az al- 
kotmányozó hatalom mibenlétének kérdésessége, stb.). De nem is ez a lényeges -  von
ja meg konklúzióját a francia szerző, hanem az EU hatékonyságának növelése, vagyis 
nem a formális alkotmány léte, hanem az uniós mechanizmusok kielégítő működése.

Az írott alkotmányokkal szemben gyanakvó britek az EU alkotmányáról folyó vitát 
-  egy szűk szakmai elit kivételével -  nem értik és nem is érdeklődnek iránta. Ami ér
deklődést vált ki -  fogalmaz John Parry -  az a britek unión belüli szerepének megha
tározása. A pragmatizmus okán tehát nem véletlen, hogy mindig az aktuális, megteen
dő lépés uralja a vitákat. Az elmúlt évek slágertémája ily módon az euró bevezetésé
nek az ügye lett. A németek esetében sokkal közvetlenebb a kapcsolat az unió jövőjét 
felvázoló alkotmány és a német politikai erők stratégiai koncepciói között.

Jürgen Bröhmer a németországi helyzet elemzését azzal kezdi, hogy a német politikai 
és tudományos életet évek óta foglalkoztatja az EU alkotmányosságának kérdése. 
A CDU már 1999-ben kiadott egy nyilatkozatot, amely egy „európai alkotmányszerző
dés" megalkotását szorgalmazza. Ebben a szerződésben helyet kapna egy alapjogi rész, 
egy intézményeket érintő rész és a kompetenciák elhatárolása. Az EP és a tanács egy két
kamarás parlamentté alakulnának. Hasonló elképzelést szorgalmaz a CSU is. Joschka Fi
scher a nevezetessé vált „Humboldt-beszédében" szintén alkotmányszerződést említ, 
amely azonban nem jelentheti a nemzetállamok feloldódását egy szövetségi államban. 
Fischer szerint „parlamentarizálódásra" van szükség, ami egy kétkamarás törvényhozói 
hatalom létrejöttét igényű. Johannes Rau államelnök az EP előtt „nemzetállamok föderá
ciójáról" beszélt, hangsúlyozva, hogy egy európai alkotmány alkalmas lehet az „Európa 
Állam" létrejöttének megakadályozására ill. a decentralizált működés biztosítására. Ez 
az alkotmány tartalmazná az alapjogi katalógust, a kompetenciák elhatárolását és az in
tézményi rendszert. A kormányzó SPD javaslata az európai alkotmányról csak melléke
sen szól, de jelentős intézményi reformokat sürget. A döntéshozatal átláthatósága érde
kében szükséges az EP jogainak szélesítése, a bizottság végrehajtó funkciójának erősíté
se és az, hogy a tanács az EP felső kamarájává alakuljon. A Bundestag elemzése szerint a 
mai helyzet a hagyományos értelemben vett alkotmányozásra nem alkalmas.

Bröhmer a továbbiakban a vita alkotmányelméleti szempontjait veszi górcső alá. 
Alaptétele, hogy alkotmánya államoknak van. Az is nyilvánvaló, hogy az EU nem ál-
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lám. Az is tény ugyanakkor, hogy az unió nem egyszerű nemzetközi szervezet, hanem 
valahol félúton van az állam és a nemzetközi szervezet között. Ennek alapján valami
lyen, az alkotmány és a nemzetközi szerződés közötti instrumentumra volna szüksé
ge, ezt nevezik alkotmányszerződésnek. Hangsúlyozandó az instrumentum szimbó
lumértéke, a fogalom a nyilvánosság számára mozgósító erőt jelent. Az EU elsődleges 
joganyaga tartalmazza mindazokat a szabályokat, amit az alkotmányok tartalmazni 
szoktak. Valószínű mindezek alapján, hogy az európai alkotmány nem lesz új lépcső
fok az integrációban. Ami változtatás lesz, azt alkotmány nélkül is végre kell hajtani, 
különben az unió döntésképtelenné válik. Az intézményi reformot nem lehet már to
vább halogatni. Szükséges azonban a reform keretében elválasztani az alapvető szabá
lyokat és az alapjogi rendelkezéseket a többi, inkább technikai jellegű szabályoktól. 
Végső soron azonban mindegy, hogy lesz-e alkotmány, vagy „csak" reformot hajtanak 
végre, mindennek a lényege a demokrácia, az elfogadottság marad.

Az unió kisebb tagállamaiból származó részvevők írásai erőteljesen magukon hor
dozzák az adott országnak az integrációban elfoglalt helyének specifikus problémáit. 
Waldemar Hummer osztrák nemzetközi jogász például mindenekelőtt arra hívja fel a 
figyelmet, hogy az alkotmányvita igen sokrétű, sok kérdés tartozik ide a politikai unió 
létrehozásának igényétől kezdve az akaratképzési és döntési folyamatok megreformá
lásán át a Nizzai Szerződést követő folyamatig. Az osztrák közvélemény Ausztria csat
lakozásának idején kezdett foglalkozni a demokráciadeficit problematikájával (lásd 
Fehér Könyv az osztrák integrációs politikáról -  intézményi reform igénye az átlátha
tóság és polgárközelség jegyében, EP jogainak erősítése, bizottság és tanács kompeten
ciáinak rögzítése stb.), és elmondható, hogy Ausztria ezáltal a „progresszív realisták" 
közé tartozik. Ausztria érzékelte a reformok szükségességét és ennek szellemében el
nökölt 1998-ban. Az 1999-es Ausztria elleni EU-szankciók miatt azonban az addig igen 
pozitív osztrák hozzáállás megváltozott -  a szerző kihasználja az alkalmat, hogy a 
szankciók jogi természetével kapcsolatos álláspontját is kifejtse. Az alkotmányos vitá
ban Ausztria nem rendelkezik komoly pozíciókkal, legfőbb problémának a kompeten
ciák megosztásának kérdését tartják, kiegészítve az integráció szociális dimenziójával.

Fausto Capelli és Anette Kaufmann olasz részről azt jegyzi meg elsőként, hogy az 
olaszok annyira megbízhatatlannak találják saját nemzeti kormányzataikat, hogy álta
lában lelkesedéssel fogadnak minden olyan változtatást, ami a tagállami pozíciókat az 
unió javára gyengíti. Másfelől rámutatnak, hogy a közvélemény csekély érdeklődést 
mutat a nehezen érthető alkotmányjogi problémák iránt. Érdekes módon az olasz kor
mányzat is pozitívan kezeli az európai ügyeket, aminek valószínűleg az az oka, hogy 
a kényszerűen alkalmazandó EU-szabályok mintegy kívülről adtak új jogalkotási len
dületet, ami az életszínvonal-emelkedést is nagy részben befolyásolta. Jellemző, hogy 
az olasz alkotmány alapján nem lehetséges a közösségi jog közvetlen alkalmazása és 
elsődlegessége a tagállami joggal szemben. Ehhez alkotmányt kellett volna módosíta
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ni, amire az elmúlt kb. 50 évben nem került sor -  kizárólag az olasz alkotmánybíróság 
gyakorlata alapján érvényesül ez az általános uniós alapelv. Az olaszok alapvető bizal
ma és optimizmusa nyilvánult meg az unió iránt abban a népszavazásban is, amely
nek eredményeképpen Olaszország kinyilvánította, hogy az EP-t hatékony jogosítvá
nyokkal kellene felruházni, egy föderális unió politikai megalapozása céljából. Olyan 
intenzitású alkotmányos viták azonban, mint amelyek az unió több tagjánál zajlanak, 
Olaszországban nem folynak.

Emilio Mikunda-Franco a spanyol helyzet különlegességét onnan eredezteti, hogy 
Spanyolországban 1975, azaz Franco halála után alkotmányozási folyamat vette kez
detét, amely az alkotmány 1978-as elfogadása után mintegy „átfordult" egy európai al
kotmány vitájába. Emiatt a spanyolok gyakorlatilag már mindenről vitatkoztak, ami
ről lehet, egy kérdést azonban nem tudnak megunni, ez pedig az emberi jogok problé
mája. Ennek elsősorban az az oka, hogy Spanyolország Afrika és Latin-Amerika felé 
egyfajta hidat képez, ami miatt az illegális bevándorlás mértéke már-már elviselhetet
len. Emiatt a spanyol alkotmányos vitában az emberi jogok kérdése első helyen áll, de 
nagy számban hallhatók a demokráciadeficitet ostorozó, ill. az EP jogainak erősítését 
hangoztató vélemények is. A jövőbeni alkotmányt alapvetően meghatározó centrális 
vagy föderális modellek közül a spanyolok inkább a föderálisát preferálják. Bizonyos, 
hogy a spanyolok lelkesedtek az európai ügyért, de lassanként ezt egy kiábrándultság
érzés váltotta fel, amit a szerző szerint egy valódi garanciákat tartalmazó emberi jogi 
chartával lehetne új lelkesedéssé formálni. Lényeges, hogy amíg az aktuális nagy kér
déseket az EU nem oldja meg -  mint pl. az illegális bevándorlás, a keleti bővítés, kö
zös büntetőjog, adatvédelem -, addig az alkotmány körüli vita stagnálni fog.

Konstantinos Gogos összegezte a görög álláspontokat. Értékelése szerint arra a kér
désre, hogy van-e már az uniónak alkotmánya, a görög szakirodalom nemleges választ 
ad, bár hozzáteszi, hogy a szerződések hasonlítanak az alkotmányok rendelkezéseire. 
A jövőbeni uniós alkotmány a szokásos elemeket tartalmazná -  demokráciadeficit meg
szüntetése, kormányzás és ellenőrzés szétválasztása, a parlamenti többség és a végrehaj
tás közötti összefüggés megteremtése, transzparencia, nyilvánosság, EP jogainak erősíté
se, tanács és bizottság egységes végrehajtó apparátussá képzése, alapjogi katalógus. Kis 
államként Görögországban is nagy hangsúlyt fektetnek az érdekérvényesítési képesség
re, kiemelve, hogy nem lehet csak a lakosság méretét alapul venni a reprezentációs kép
viseleteknél. Összességében integrációpárti államról van szó, ahol mindazonáltal tarta
nak attól, hogy az új keretek között nehezebb lesz a sajátos görög érdekek védelme.

Bár nem minden tagállam szerepel a kötetben, így nem teljes az uniós áttekintés, 
annyi azonban látható, hogy az alapprobléma azonosítását illetően messzemenő 
egyetértés mutatkozik az alkotmányos vitában: nem valami áttörő, teljesen új doku
mentumról inak a szerzők. A második világháború óta folyó föderalizmus-funkciona
lizmus vita terméketlensége óvatosságra int a steril, s elméletileg „tiszta" képletekkel
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kapcsolatban. Egyetlen szerző sem véli úgy, hogy egy ilyen dokumentummal az euró
pai integráció „államosítására" kerülne sor. Ellenkezőleg: a „Monnet-módszer" szelle
mében funkcionális javulást kell jelentenie az alapjogi védelmet, a döntéshozatali eljá
rások átláthatóságát, a kompetenciák világos elhatárolását illetően, a közösségi döntés- 
hozatali folyamat hatékonyabb és több legitimációt közvetítő struktúrájában.

A könyv harmadik fejezete a csatlakozásra váró államokból gyűjt össze EU-alkot- 
mánnyal kapcsolatos véleményeket, állásfoglalásokat. Közös e tanulmányokban, hogy 
a szerzők országaik uniós csatlakozásának optikáján keresztül formálják meg vélemé
nyüket. Ez természetesen erősen torzítólag hat a kérdéskör értelmezésére. Jól illuszt
rálja ezt a lengyel (Jerzi Sulek) a cseh (Petr Drulák) és az észt (Julia Laffranque), akik 
kereken kimondják, hogy előbb be kell kerülniük az EU-ba ahhoz, hogy az alkotmány
ról érdemben vitázhassanak. A lengyel és a cseh szerző még azt is hozzáteszi, hogy 
amennyiben országaik állást foglalnának egy olyan kérdésben, amelyről a tagállamok 
maguk is folyamatosan vitáznak, ezzel óhatatlanul, valamelyik tagállam ellen érvelné
nek. Ezt pedig minden áron el kívánják kerülni. A csatlakozási tárgyalások napi politi
kai igényei szerint formált vélemények között üdítő kivételt képez a máltai (Ugo Mif- 
sud-Bonnici) és a magyar (Izikné Hedri Gabriella) szerző tanulmánya. Az előbbi nyíl
tan csatlakozik ahhoz az állásponthoz, hogy írott alapdokumentumra igenis szükség 
van, s az EU-nak a bővítéstől függetlenül szüksége van egy új rendre, amely a belső 
problémáit megoldhatná. A tagjelölt országok, amelyek korábban gyarmati vagy kom
munista befolyás alatt álltak, a demokrácia és a szabadság garanciáját látják a készülő 
alkotmányban. Ez a dokumentum a későbbiekben modellül is szolgálna más kontinen
sek hasonló dokumentumaihoz. Ami a legfontosabb, hogy politikai krízis esetén az al
kotmány vezérfonal lehet, segíthet megoldani a konfliktusokat. Végül, az alkotmány 
stílusváltást jelentene: szigorú és precíz, deklarált emberi jogokkal. Erősítené az 
Európai Unió politikai lényegét és jövőbeni kilátásait.

Magyar részről Izikné Hedri Gabriella elöljáróban megjegyzi, hogy Magyarorszá
gon az európaiság az értékrend fontos eleme, és a magyarok nyugat-európai módon 
gondolkodnak. Az EU késlekedése miatt azonban egyre inkább kétséges, hogy való
ban egy értékközösségről van-e szó és nem pusztán egy gazdasági közösségről. 
A csatlakozás önmaga mindazonáltal nem képezi vita tárgyát. A jövőt illetően azon
ban a magyarok, nem lévén tagok, nem nyilatkoz(hat)nak, a kérdést csak a szűk szak
mai réteg tárgyalja. Az uniós alkotmányozás fő problémáit Izikné Hedri a követke
zőkben látja: a szubszidiaritás elve csak a tagállamokat említi, kifelejtve a szövetségi 
államokat, régiókat, önkormányzatokat. A döntéshozatal során gyakran ellentétbe ke
rülnek az emberek és az államok egyenlő jogai (gondoljunk csak pl. Luxemburg és 
Németország egy-egy szavazatára adott esetben). Az intézményi reform nem halad 
előre. Mindennek alapján szükségesnek látszik az integráció fejlődésével a jogi alapok 
újrastrukturálása, az alapjogi katalógust is tartalmazó alkotmány megteremtése.

2002. tél 185



Könyvekről

Ez ugyanolyan kompromisszumos folyamatnak ígérkezik, mint amilyen maga az 
egész integráció is. Igaz, hogy a német-francia-brit tengely általában meghatározó az 
integrációs folyamatban, de az alkotmányozás a jelentősége miatt teljes körű konszen
zust fog igényelni.

Egészen másként néz ki az európai alkotmányról folyó vita a világpolitika nem 
európai szereplőinek szemszögéből. Ezt tartalmazza a könyv negyedik fejezete.

A japán Hiroaki Kobayashi azzal kezdi tanulmányát, hogy az EU az USA egyetlen 
lehetséges gazdasági és politikai ellensúlya. Önmagában egy szuperhatalom nem tud 
tartós békét garantálni, ráadásul az USA a kétpólusú világot követő érában mind gyak
rabban nyúl külpolitikájában unilaterális eszközökhöz (környezetvédelem, ENSZ, ext
raterritoriális hatalmi törekvés, mindenféle ellenőrzés elutasítása ami az USA-t el
lenőrizné, önkontroll hiánya stb.), s e tényezők összességükben az unió világpolitikai 
felelősségnövekedése felé mutatnak.

Az alkotmányról szólva a japán szerző átveszi a német alkotmánybíróság, illetve 
az EuB jogértelmezését, vagyis, hogy az EU-alkotmány de facto már létezik. Lénye
ges tartja azonban, hogy az alkotmányfogalom nem statikusan, államokhoz kötve, 
hanem dinamikusan értelmezendő: az alkotmány ezáltal a legitim szupranacionális 
hatalom konstituálási folyamata. így elkerülhető a parttalannak tűnő alkotmány
elméleti vita is. Itt is felvetődik a kérdés, hogy miből állna az európai alkotmány -  
alapjogi katalógus, intézményrendszer és kompetenciamegosztások. Természetesen 
az egyes tagállamok véleményei eltérnek, de mindenki több demokráciát szeretne és 
senki nem akar egy „szuperállamot". Végül, Kobayashi feltesz néhány izgalmas kér
dést: hol van az EU, illetve Európa határa? Vajon az unió Törökországot Európa ré
szének tekinti-e? Ha felvennék Törökországot, nem veszik-e el az unió nyugati-ke
resztény értékközösség jellege? Tárgyalna-e az unió a volt szovjet iszlám államokkal 
is? Aztán miként fog viszonyulni az ázsiai utódállamokhoz, ha azok deklarálják és 
betartják az unió alapértékeit?

Az unió legnagyobb politikai és gazdasági partnerét képviselő Günther Burghardt 
USA-nagykövet szerint az „EU sokat tanulhatna az USA-tól", már ami az alkotmányos 
tapasztalatokat illeti. Minden különbözőség ellenére lényeges megismerni az alkotmá
nyos kérdésekre korábban adott amerikai válaszokat. E kérdések között olyanok sze
repelnek, mint például a képviseleti rendszer, amellyel kapcsolatban elmondható, 
hogy a nagyobb államoknak csak rövid távon veszteség, ha a kisebb tagoknak arány
lag erősebb jogosítványaik vannak. Aztán a kompetenciák elhatárolásakor a törvény
hozó hatalomnak kell a legkomolyabb szerepet juttatni (bár megjegyzi azt is, hogy csak 
egy flexibilis alkotmány képes hosszú ideig fennmaradni). A kompromisszumoknak 
az USA-ban hagyományosan nagy szerepe van, ezt ajánlják Európának az alkotmány
ra magára is, jelezve, hogy meg lehet találni a középutat az elmélet és a pragmatizmus 
között. Amerikai nézőpontból nagy jelentősége van a határoknak, ezt az USA annak

186 Külügyi Szemle



Heiner Timmennann: Eine Verfassung für die Europaeische Union

idején nem határozta meg előre, s éppen így beláthatatlan, mekkora földrajzi kiterjedé
sű lehet az EU a jövőben. Végül a nagykövet az európai alkotmányozó szakemberek 
figyelmébe ajánlotta, hogy az USA alkotmányának nagyon lényeges részei az alapjo
gokat tárgyaló rendelkezések.

Külön kitért az európai integráció amerikai percepciójára is. Szerinte az átlag ame
rikaiaknak nincs pontos képük sem az EU valós helyzetéről, sem annak a transzatlan
ti kapcsolatokra való hatásáról. A hivatalos álláspont természetesen az integráció min
den téren való támogatása, ahogy a Marshall segély idejétől ez a gyakorlatban is meg
valósult. De tovább élnek azok a vélemények is, amelyek szerint az unió alapvetően az 
USA érdekeinek veszélyeztetését jelenti. Különösen a közös kül- és biztonságpolitika 
formulái jelennek meg fenyegetésként az amerikaiak tudatában. Az eddigiek folyamán 
ugyan minden vita dacára a stratégiai kérdésekben mindig sikerült közös nevezőre jut
ni, Európának azonban tisztában kell lennie azzal, hogy az USA tart attól, hogy az 
Európai Unió is konkurenciát jelenthessen számára a globális harctéren.

Külön színfoltot jelent a kötetben a svájci Erich Schmid anyaga. Szerinte Svájcból 
nézve az alkotmányos vita egyidős az integrációval, de ez rendjén lévő dolog. Annyi 
azonban bizonyosnak látszik, hogy az integrációs alkotmányozási folyamat kezdete 
egy alkotmányszerződéssel kialakított föderáció, a vége egy erősen centralizált szövet
ségi állam lehet. Ennek nincsen alternatívája, s egy „szuperállam" létrejöttének lehető
sége kizárható. Ami Svájcot illeti, ott semmilyen vita nem folyik az uniós alkotmányo
zásról, aminek a hagyományos svájci, Európáról alkotott felfogás az oka. Gyakorlati je
lentősége a kérdésnek ugyanis nincs, s a szerző szerint legkorábban kb. 30 év múlva 
lépne be Svájc az unióba.

A könyv utolsó fejezetét a szerkesztő az unión belüli intézményekből származó né
zeteknek szenteli. Werner Langen az Európa Parlament, Klaus Pöhle pedig a bizottság 
részéről tekintette át az alkotmányozás ügyét. A két uniós főhivatalnok egyetértett ab
ban, hogy szükség van egy olyan alapdokumentumra, amely a „polgárok Európájá
nak" jogi kereteket nyújt mind a kompetenciák elhatárolásában, mind az alapvető ke
retek meghatározásában (szervezeti, eljárási, alapértékek, alapvető jogok), mind pedig 
a legitim hatalom és annak ellenőrizhetősége tekintetében.

A H. Timmermann szerkesztésében megjelent kötet nem tartozik a könnyű olvasmá
nyok közé. Nemcsak az Európai Unió jogi kérdéseinek bonyolultsága okán, hanem 
amiatt sem, hogy tucatnyi szerző egymást sokszorosan átfedő s politikai érdekekkel 
terhelt argumentációit kell áttekinteni. De ha arra gondolunk, hogy a laekeni csúcsta
lálkozón az EU mintegy félszáz kérdésben fogalmazta meg a konvent előtt álló vitaté
mákat, akkor a kötetet bízvást lehet ajánlani mindazoknak, akik érdeklődnek „Európa 
jövője" iránt.
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