
 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2007. évi CLXVII.
tör vény

a Magyar Köztársaság Alkotmányáról  szóló 
1949. évi XX. tör vény módosításáról*

Az Or szág gyû lés mint al kot mány mó do sí tó ha ta lom, a
Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi
XX. tör vény (a továb biak ban: Alkot mány) 19.  § (3) be kez -
dés a) pont já ban meg ha tá ro zott ha tás kö ré ben el jár va a kö -
vet ke zõ tör vényt al kot ja:

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. de cem ber 17-i ülés nap ján fo gad ta el.

1.  § Az Alkot mány 57.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Sen kit nem le het bû nös nek nyil vá ní ta ni és bün te -
tés sel súj ta ni olyan cse lek mény  miatt, amely az el kö ve tés
ide jén a ma gyar jog vagy – a ha tá ro za tok köl csö nös el is -
me ré se el vé nek ér vé nye sü lé se cél já ból az Euró pai Unió
jogi ak tu sai ál tal meg ha tá ro zott kör ben, az alap ve tõ jo gok
lé nye ges tar tal mát nem kor lá toz va – a sza bad sá gon, a biz -
ton sá gon és a jog ér vé nye sü lé sén ala pu ló tér ség lét re ho zá -
sá ban köz re mû kö dõ más ál lam joga sze rint nem volt bûn -
cse lek mény.”

2.  § Ez a tör vény az Euró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés és
az Euró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés mó do sí tá sá ról
 szóló lissza bo ni szer zõ dés ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
lép ha tály ba, és az azt kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,

köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke
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2007. évi CLXVIII.
tör vény

az Európai Unióról  szóló szerzõdés
és az Európai Közösséget létrehozó szerzõdés

módosításáról  szóló
lisszaboni szerzõdés kihirdetésérõl*

Az Or szág gyû lés, meg em lé kez ve ar ról, hogy Ma gyar -
or szág 2004. má jus 1-jén csat la ko zott az Eu ró pai Uni ó -
hoz; egy út tal fel idéz ve Eu ró pa né pe i nek el ha tá ro zá sát,
hogy egy más sal mind szo ro sabb egy ség re lép ve egy kö zös 
jövõ meg te rem té sé re tö re ked nek; va la mint ki nyil vá nít va
aka ra tát, hogy a Köz tár sa ság pol gá rai egy át lát ha tóbb, ha -
té ko nyabb és de mok ra ti ku sabb Eu ró pai Uni ó ban él hes se -
nek; arra való te kin tet tel, hogy 2007. de cem ber 13-án
Lissza bon ban alá ír ták az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés
és az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés mó do sí tá sá -
ról  szóló lissza bo ni szer zõ dést; egy út tal az Al kot mány
2/A.  § (2) be kez dé sé re is fi gye lem mel a kö vet ke zõ tör -
vényt al kot ja:

1.  § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad a
2007. de cem ber 13-án alá írt, az Eu ró pai Uni ó ról  szóló
szer zõ dés és az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés
mó do sí tá sá ról  szóló lissza bo ni szer zõ dés (a továb biak ban: 
Lissza bo ni Szer zõ dés) kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2.  § Az Or szág gyû lés a Lissza bo ni Szer zõ dést e tör -
vénnyel ki hir de ti.

3.  § A Lissza bo ni Szer zõ dés hi te les ma gyar nyel vû szö -
ve gét a tör vény 1. szá mú mel lék le te tar tal maz za.

4.  § Az Or szág gyû lés ez zel a tör vénnyel ki hir de ti az
 Európai Unió Alap jo gi Char tá ját, va la mint a hoz zá kap -
cso ló dó ma gya rá za to kat.

5.  § Az Euró pai Unió Alap jo gi Char tá ja és az ah hoz
 fûzött ma gya rá za tok hi te les ma gyar nyel vû szö ve gét a tör -
vény 2. szá mú mel lék le te tar tal maz za.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. de cem ber 17-i ülés nap ján
 fogadta el.

6.  § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel ki hir de ti a Bel ga
 Királyság, a Dán Ki rály ság, a Né met or szá gi Szö vet sé gi
Köz tár sa ság, a Gö rög Köz tár sa ság, a Spa nyol Ki rály ság,
a Fran cia Köz tár sa ság, Ír or szág, az Olasz Köz tár sa ság,
a  Luxemburgi Nagy her ceg ség, a Hol land Ki rály ság, az
Oszt rák Köz tár sa ság, a Por tu gál Köz tár sa ság, a Finn Köz -
tár sa ság, a Svéd Ki rály ság, Nagy-Bri tan nia és Észak-Ír or -
szág Egye sült Ki rály sá ga (az Eu ró pai Unió tag ál la mai) és
a Cseh Köz tár sa ság, az Észt Köz tár sa ság, a Cip ru si Köz -
tár sa ság, a Lett Köz tár sa ság, a Lit ván Köz tár sa ság,
a  Magyar Köz tár sa ság, a Mál tai Köz tár sa ság, a Len gyel
Köz tár sa ság, a Szlo vén Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz tár -
sa ság kö zött, a Cseh Köz tár sa ság nak, az Észt Köz tár sa ság -
nak, a Cip ru si Köz tár sa ság nak, a Lett Köz tár sa ság nak,
a Lit ván Köz tár sa ság nak, a Ma gyar Köz tár sa ság nak,
a  Máltai Köz tár sa ság nak, a Len gyel Köz tár sa ság nak,
a Szlo vén Köz tár sa ság nak és a Szlo vák Köz tár sa ság nak az 
Eu ró pai Uni ó hoz tör té nõ csat la ko zá sá ról  szóló, A thén ban
2003. áp ri lis 16-án alá írt szer zõ dés he lyes bí té sé rõl  szóló,
Ró má ban 2007. ja nu ár 22-én alá írt, az Olasz Köz tár sa ság
Kor má nyá nál le tét be he lye zett har ma dik he lyes bí tõ jegy -
zõ köny vet (a továb biak ban: he lyes bí tõ jegy zõ könyv).

7.  § A he lyes bí tõ jegy zõ könyv hi te les ma gyar nyel vû
szö ve gét a tör vény 3. szá mú mel lék le te tar tal maz za.

8.  § (1) E tör vény – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E tör vény 2–5.  §-a a Lissza bo ni Szer zõ dés 6. cik -
ke (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha -
tály ba.

(3) A Lissza bo ni Szer zõ dés, il let ve e tör vény 2–5.  §-a
ha tály ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül po li ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter an nak is mert té vá lá sát köve tõen a Ma gyar Köz -
löny ben ha la dék ta la nul köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál -
la pít ja meg.

(4) E tör vény vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke
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1. számú melléklet
a 2007. évi CLXVIII. tör vényhez

LISSZABONI SZERZÕDÉS
AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZÕDÉS
ÉS AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ

SZERZÕDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL

PREAMBULUM

ÕFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA,
A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,
A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,
ÕFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNÕJE,
A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSA -

SÁG ELNÖKE,
AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,
ÍRORSZÁG ELNÖKE,
A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,
ÕFELSÉGE SPANYOLORSZÁG KIRÁLYA,
A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,
AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,
A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,
A LETT KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,
A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,
Õ KIRÁLYI FENSÉGE LUXEMBURG NAGYHER -

CEGE,
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,
A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,
ÕFELSÉGE HOLLANDIA KIRÁLYNÕJE,
AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG SZÖVETSÉGI

ELNÖKE,
A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,
A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,
ROMÁNIA ELNÖKE,
A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,
A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,
A FINN KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,
A SVÉD KIRÁLYSÁG KORMÁNYA,
ÕFELSÉGE NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍROR -

SZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGÁNAK KIRÁLY -
NÕJE,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy le zár ják az Amsz ter da mi
Szer zõ dés sel és a Niz zai Szer zõ dés sel meg kez dett fo lya -
ma tot, amely arra irá nyul, hogy meg erõ sít se az Unió ha té -
kony sá gát és de mok ra ti kus le gi ti mi tá sát, va la mint ja vít sa
egy sé ges fel lé pé sét,

ELHATÁROZTÁK az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ -
dés, az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés és az Eu -
ró pai Atom ener gia-kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés mó do -
sí tá sát,
és e cél ból meg ha tal ma zot ta ik ként je löl ték ki:

ÕFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA,
Guy VERHOFSTADT
mi nisz ter el nö köt,

Ka rel DE GUCHT
kül ügy mi nisz tert;

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,
Ser gei STANISHEV
mi nisz ter el nö köt,
Iva i lo KALFIN
mi nisz ter el nök-he lyet test és kül ügy mi nisz tert;

A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,
Mi rek TOPOLÁNEK
mi nisz ter el nö köt,
Ka rel SCHWARZENBERG
kül ügy mi nisz tert;

ÕFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNÕJE,
An ders Fogh RASMUSSEN
mi nisz ter el nö köt,

Per Stig MÆLLER
kül ügy mi nisz tert;

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSA -
SÁG ELNÖKE,

Dr. An ge la MERKEL
szö vet sé gi kan cel lárt,
Dr. Frank-Wal ter STEINMEIER
szö vet sé gi kül ügy mi nisz tert és szö vet sé gi kan cel lár he -

lyet test;

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,
And rus ANSIP
mi nisz ter el nö köt,
Ur mas PAET
kül ügy mi nisz tert;

ÍRORSZÁG ELNÖKE,
Ber tie AHERN
mi nisz ter el nö köt (Ta o i se ach-et),
Der mot AHERN
kül ügy mi nisz tert;

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,
Kons tan ti nos KARAMANLIS
mi nisz ter el nö köt,
Dora BAKOYANNIS
kül ügy mi nisz tert;

ÕFELSÉGE SPANYOLORSZÁG KIRÁLYA,
José Luis RODRÍGUEZ ZAPATEROT
a kor mány el nö két,
Mi gu el An gel MORATINOS CUYAUBÉT
a kül ügye kért és az együtt mû kö dé sért fe le lõs mi nisz -

tert;

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,
Ni co las SARKOZY
köz tár sa sá gi el nö köt,
Fran ço is FILLON
mi nisz ter el nö köt,
Ber nard KOUCHNER
kül ügye kért és eu ró pai ügye kért fe le lõs mi nisz tert,
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AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,
Ro ma no PRODIT
a mi nisz te rek ta ná csá nak el nö két,
Mas si mo D’A LE MA-t
a mi nisz te rek ta ná csá nak al el nö két és kül ügy mi nisz tert;

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,
Tas sos PAPADOPOULOS
köz tár sa sá gi el nö köt,
Era to KOZAKOU-MARCOULLIS
kül ügy mi nisz tert;

A LETT KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,
Val dis ZATLERS
köz tár sa sá gi el nö köt,
Ai gars KALVTTIS
mi nisz ter el nö köt;
Ma ris RIEKSTINŠ
kül ügy mi nisz tert;

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,
Val das ADAMKUS
köz tár sa sá gi el nö köt,
Ge di mi nas KIRKILAS
mi nisz ter el nö köt;
Pet ras VAITIEKUNAS
kül ügy mi nisz tert;

Õ KIRÁLYI FENSÉGE A LUXEMBURGI NAGY -
HERCEG,

Je an-Cla u de JUNCKER
mi nisz ter el nö köt, Mi nist re d’É tat-t,
Jean ASSELBORN
kül ügy- és be ván dor lás ügyi mi nisz tert;

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,
GYURCSÁNY Fe renc
mi nisz ter el nö köt,
Dr. GÖNCZ Kin ga
kül ügy mi nisz tert;

MÁLTA ELNÖKE,
Law ren ce GONZI
mi nisz ter el nö köt,
Mi cha el FRENDO
kül ügy mi nisz tert;

ÕFELSÉGE HOLLANDIA KIRÁLYNÕJE,
Dr. J.P. BALKENENDE
mi nisz ter el nö köt,
M.J.M. VERHAGEN
kül ügy mi nisz tert;

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG SZÖVETSÉGI
ELNÖKE,

Dr. Alf red GUSENBAUER
szö vet sé gi kan cel lárt,

Dr. Ur su la PLASSNIK
eu ró pai és nem zet kö zi ügye kért fe le lõs szö vet sé gi mi -

nisz tert;

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,
Do nald TUSK
mi nisz ter el nö köt,
Ra dos»aw SIKORSKI
kül ügy mi nisz tert;

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,
José SÓCRATES CARVALHO PINTO DE SOUSA
mi nisz ter el nö köt,
Luís Fi li pe MARQUES AMADO
ál lam- és kül ügy mi nisz tert;

ROMÁNIA ELNÖKE,
Tra i an B{SESCU
köz tár sa sá gi el nö köt,
Ca lin POPESCU-T{RICEANU
mi nisz ter el nö köt;
Ad ri an CIOROIANU
kül ügy mi nisz tert;

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,
Ja nez JANÒAT,
a kor mány el nö két,
Dr. Di mit rij RUPEL
kül ügy mi nisz tert;

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,
Ro bert FICO
mi nisz ter el nö köt,
Ján KUBIÒ
kül ügy mi nisz tert;

A FINN KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,
Mat ti VANHANEN
mi nisz ter el nö köt,
Ilk ka KANERVA
kül ügy mi nisz tert;

A SVÉD KIRÁLYSÁG KORMÁNYA,
Fred rik REINFELDT
mi nisz ter el nö köt,
Ce ci lia MALMSTRÖM
eu ró pai ügye kért fe le lõs mi nisz tert;

ÕFELSÉGE NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-
ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGÁNAK KI -
RÁLY NÕJE

Gor don BROWN
mi nisz ter el nö köt,
Da vid MILIBAND
kül ügyi és nem zet kö zös sé gi mi nisz tert;

AKIK ki cse rél ve jó és kel lõ alak ban ta lált meg ha tal ma -
zá sa i kat,

A KÖVETKEZÕKBEN ÁLLAPODTAK MEG:
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AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZÕDÉS
ÉS AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ

SZERZÕ DÉS MÓDOSÍTÁSAI

1. CIKK

Az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés az e cikk ben fog lalt 
ren del ke zé sek nek meg fele lõen mó do sul.

PREAMBULUM

1. A pre am bu lum a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:
a) a szö veg a kö vet ke zõ má so dik pre am bu lum be kez -

dés sel egé szül ki:
„ÖSZTÖNZÉST MERÍTVE Eu ró pa kul tu rá lis, val lá si

és hu ma nis ta örök sé gé bõl, amely bõl az em ber sért he tet len
és el ide ge nít he tet len jo gai, a sza bad ság, a de mok rá cia, az
egyen lõ ség, va la mint a jog ál la mi ság egye te mes ér té kei ki -
bon ta koz tak,”;

b) a nyol ca dik pre am bu lum be kez dés sé váló he te dik
pre am bu lum be kez dés ben az „e szer zõ dés” szö veg rész he -
lyé be az „e szer zõ dés és az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl
 szóló szer zõ dés” szö veg lép;

c) a ti zen ket te dik pre am bu lum be kez dés sé váló ti zen -
egye dik pre am bu lum be kez dés ben az „e szer zõ dés” szö -
veg rész he lyé be az „e szer zõ dés és az Eu ró pai Unió mû kö -
dé sé rõl  szóló szer zõ dés” szö veg lép.

ÁLTALÁNOS  RENDELKEZÉSEK

2. Az 1. cikk a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:
a) az elsõ be kez dés a vé gén a kö vet ke zõ tag mon dat tal

egé szül ki:
„, amely re kö zös cél ki tû zé se ik el éré se ér de ké ben a tag -

ál la mok ha tás kö rö ket ru ház nak.”;
b) a har ma dik be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:
„Az Unió e szer zõ dé sen és az Eu ró pai Unió mû kö dé sé -

rõl  szóló szer zõ dé sen (a továb biak ban: a Szer zõ dé sek) ala -
pul. E két szer zõ dés azo nos jogi kö tõ erõ vel bír. Az Unió az 
Eu ró pai Kö zös ség he lyé be lép és an nak jog utód ja.”

3. A szö veg egy új 1a. cik kel egé szül ki:

„1A. CIKK

Az Unió az em be ri mél tó ság tisz te let ben tar tá sa, a sza -
bad ság, a de mok rá cia, az egyen lõ ség, a jog ál la mi ság, va la -
mint az em be ri jo gok – ide ért ve a ki sebb sé gek hez tar to zó
sze mé lyek jo ga it – tisz te let ben tar tá sá nak ér té ke in ala pul.
Ezek az ér té kek kö zö sek a tag ál la mok ban, a plu ra liz mus, a 
meg kü lön böz te tés ti lal ma, a to le ran cia, az igaz sá gos ság, a
szo li da ri tás, va la mint a nõk és a fér fi ak kö zöt ti egyen lõ ség
tár sa dal má ban.”

4. A 2. cikk he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„2. CIKK

(1) Az Unió cél ja a béke, az ál ta la val lott ér té kek és né -
pei jó lé té nek elõ moz dí tá sa.

(2) Az Unió egy bel sõ ha tá rok nél kü li, a sza bad sá gon, a
biz ton sá gon és a jog ér vé nye sü lé sén ala pu ló olyan tér sé get 
kí nál pol gá rai szá má ra, ahol a sze mé lyek sza bad moz gá sá -
nak biz to sí tá sa a kül sõ ha tá rok el len õr zé sé re, a me ne kült -
ügy re, a be ván dor lás ra, va la mint a bûn meg elõ zés re és
bûn ül dö zés re vo nat ko zó meg fe le lõ in téz ke dé sek kel
 párosul.

(3) Az Unió egy bel sõ pi a cot hoz lét re. Az Unió Eu ró pa
fenn tart ha tó fej lõ dé sé ért mun kál ko dik, amely olyan ki -
egyen sú lyo zott gaz da sá gi nö ve ke dé sen, ár sta bi li tá son és
ma gas ver seny ké pes sé gû, tel jes fog lal koz ta tott sá got és
tár sa dal mi ha la dást cé lul ki tû zõ szo ci á lis pi ac gaz da sá gon
ala pul, amely a kör nye zet mi nõ sé gé nek ma gas fokú vé del -
mé vel és ja ví tá sá val pá ro sul. Az Unió elõ se gí ti a tu do má -
nyos és mû sza ki ha la dást.

Az Unió küzd a tár sa dal mi ki re kesz tés és meg kü lön böz te -
tés el len, és elõ moz dít ja a tár sa dal mi igaz sá gos sá got és vé -
del met, a nõk és fér fi ak kö zöt ti egyen lõ sé get, a nem ze dé kek
kö zöt ti szo li da ri tást és a gyer me kek jo ga i nak vé delmét.

Elõ moz dít ja a gaz da sá gi, a tár sa dal mi és a te rü le ti ko hé -
zi ót, va la mint a tag ál la mok kö zöt ti szo li da ri tást.

Az Unió tisz te let ben tart ja sa ját kul tu rá lis és nyel vi sok -
fé le sé gét, to váb bá biz to sít ja Eu ró pa kul tu rá lis örök sé gé -
nek meg õr zé sét és to váb bi gya ra pí tá sát.

(4) Az Unió egy gaz da sá gi és mo ne tá ris uni ót hoz lét re,
amely nek fi ze tõ esz kö ze az euro.

(5) A vi lág töb bi ré szé hez fû zõ dõ kap cso la ta i ban az
Unió vé del me zi és ér vény re jut tat ja ér té ke it és ér de ke it, és
hoz zá já rul pol gá ra i nak vé del mé hez. Hoz zá já rul a bé ké -
hez, a biz ton ság hoz, a Föld fenn tart ha tó fej lõ dé sé hez, a
né pek kö zöt ti szo li da ri tás hoz és köl csö nös tisz te let hez, a
sza bad és tisz tes sé ges ke res ke de lem hez, a sze gény ség fel -
szá mo lá sá hoz és az em be ri jo gok, kü lö nö sen pe dig a gyer -
me kek jo ga i nak vé del mé hez, to váb bá a nem zet kö zi jog
szi go rú be tar tá sá hoz és fej lesz té sé hez, így kü lö nö sen az
Egye sült Nem ze tek Alap ok má nyá ban fog lalt alap el vek
tisz te let ben tar tá sá hoz.

(6) Az Unió e cél ki tû zé se ket a meg fe le lõ esz kö zök kel, a 
Szer zõ dé sek ben rá ru há zott ha tás kö rök ke re te in be lül va ló -
sít ja meg.”

5. A 3. cikk ha tá lyát vesz ti és a szö veg a kö vet ke zõ 3a.
cik kel egé szül ki:

„3A. CIKK

(1) A 3b. cik kel össz hang ban min den olyan ha tás kör,
ame lyet a Szer zõ dé sek nem ru ház tak az Uni ó ra, a tag ál la -
mok nál ma rad.

(2) Az Unió tisz te let ben tart ja a tag ál la mok nak a Szer -
zõ dé sek elõt ti egyen lõ sé gét, va la mint nem ze ti iden ti tá sát,
amely el vá laszt ha tat lan ré sze azok alap ve tõ po li ti kai és al -
kot má nyos be ren dez ke dé sé nek, ide ért ve a re gi o ná lis és
he lyi ön kor mány za to kat is. Tisz te let ben tart ja az alap ve tõ
ál la mi funk ci ó kat, köz tük az ál lam te rü le ti in teg ri tá sá nak
biz to sí tá sát, a köz rend fenn tar tá sát és a nem ze ti biz ton ság
vé del mét. Így kü lö nö sen a nem ze ti biz ton ság az egyes tag -
ál la mok ki zá ró la gos fel ada ta ma rad.
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(3) Az Unió és a tag ál la mok a lo já lis együtt mû kö dés el -
vé nek meg fele lõen köl csö nö sen tisz te let ben tart ják és se -
gí tik egy mást a Szer zõ dé sek bõl ere dõ fel ada tok vég re haj -
tá sá ban.

A tag ál la mok a Szer zõ dé sek bõl, il let ve az Unió in téz -
mé nye i nek in téz ke dé se i bõl ere dõ kö te le zett sé gek tel je sí -
té sé nek biz to sí tá sa ér de ké ben meg te szik a meg fe le lõ ál ta -
lá nos vagy kü lö nös in téz ke dé se ket.

A tag ál la mok se gí tik az Uni ót fel ada ta i nak tel je sí té sé -
ben, és tar tóz kod nak min den olyan in téz ke dés tõl, amely
ve szé lyez tet he ti az Unió cél ki tû zé se i nek meg va ló sí tá sát.”

6. A szö veg a kö vet ke zõ 3b. cik kel egé szül ki, amely az 
Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés 5. cik két vált ja
fel:

„3B. CIKK

(1) Az Unió ha tás kö re i nek el ha tá ro lá sá ra a ha tás kör-át -
ru há zás elve az irány adó. Az uni ós ha tás kö rök gya kor lá sá -
ra a szub szi di a ri tás és az ará nyos ság elve az irány adó.

(2) A ha tás kör-át ru há zás el vé nek meg fele lõen az Unió
ki zá ró lag a tag ál la mok ál tal a Szer zõ dé sek ben rá ru há zott
ha tás kö rök ha tá ra in be lül jár el a Szer zõ dé sek ben fog lalt
cél ki tû zé sek meg va ló sí tá sa ér de ké ben. Min den olyan ha -
tás kör, ame lyet a Szer zõ dé sek nem ru ház tak át az Uni ó ra,
a tag ál la mok nál ma rad.

(3) A szub szi di a ri tás el vé nek meg fele lõen azo kon a te -
rü le te ken, ame lyek nem tar toz nak ki zá ró la gos ha tás kö ré -
be, az Unió csak ak kor és annyi ban jár el, ami kor és
amennyi ben a ter ve zett in téz ke dés cél ja it a tag ál la mok
sem köz pon ti, sem re gi o ná lis vagy he lyi szin ten nem tud -
ják ki e lé gí tõ en meg va ló sí ta ni, így azok a ter ve zett in téz ke -
dés ter je del me vagy ha tá sa  miatt az Unió szint jén job ban
meg va ló sít ha tók.

Az Unió in téz mé nyei a szub szi di a ri tás el vét a szub szi di -
a ri tás és az ará nyos ság el vé nek al kal ma zá sá ról  szóló jegy -
zõ könyv ben meg ha tá ro zot tak sze rint al kal maz zák. A
nem ze ti par la men tek az em lí tett jegy zõ könyv ben meg ál la -
pí tott el já rás nak meg fele lõen gon dos kod nak a szub szi di a -
ri tás el vé nek tisz te let ben tar tá sá ról.

(4) Az ará nyos ság el vé nek meg fele lõen az Unió in téz -
ke dé se sem tar tal mi lag, sem for ma i lag nem ter jed het túl
azon, ami a Szer zõ dé sek cél ki tû zé se i nek el éré sé hez szük -
sé ges.

Az Unió in téz mé nyei az ará nyos ság el vét a szub szi di a -
ri tás és az ará nyos ság el vé nek al kal ma zá sá ról  szóló jegy -
zõ könyv ben fog lal tak sze rint al kal maz zák.”

7. A 4. és az 5. cikk ha tá lyát vesz ti.

8. A 6. cikk he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„6. CIKK

(1) Az Unió el is me ri az Eu ró pai Unió Alap jo gi Char tá -
já nak 2000. de cem ber 7-i, Stras bo urg ban 2007. de cem ber
12-én ki iga zí tott szö ve gé ben fog lalt jo go kat, sza bad sá go -
kat és el ve ket; e Char ta ugyan olyan jogi kö tõ erõ vel bír,
mint a Szer zõ dé sek.

A Char ta ren del ke zé sei sem mi lyen mó don nem ter jesz -
tik ki az Uni ó nak a Szer zõ dé sek ben meg ha tá ro zott ha tás -
kö re it.

A Char tá ban fog lalt jo go kat, sza bad sá go kat és el ve ket a 
Char ta VII. cí mé ben fog lalt, az ér tel me zést és al kal ma zást
sza bá lyo zó ál ta lá nos ren del ke zé sek nek meg fele lõen kell
ér tel mez ni, kel lõ en figye lembe véve a Char tá ban em lí tett
azon ma gya rá za to kat, ame lyek meg ha tá roz zák az egyes
ren del ke zé sek ere de tét.

(2) Az Unió csat la ko zik az em be ri jo gok és alap ve tõ
sza bad sá gok vé del mé rõl  szóló eu ró pai egyez mény hez. Ez
a csat la ko zás nem érin ti az Uni ó nak a Szer zõ dé sek ben
meg ha tá ro zott ha tás kö re it.

(3) Az alap ve tõ jo gok, aho gyan azo kat az em be ri jo gok
és alap ve tõ sza bad sá gok vé del mé rõl  szóló eu ró pai egyez -
mény biz to sít ja, to váb bá aho gyan azok a tag ál la mok kö zös 
al kot má nyos ha gyo má nya i ból kö vet kez nek, az uni ós jog -
rend ré szét ké pe zik mint an nak ál ta lá nos el vei.”

9. A 7. cikk a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:
a) a tel jes cikk ben a „hoz zá já ru lá sá nak” szö veg rész he -

lyé be az „egyet ér té sé nek” szö veg, a „meg sér ti a 6. cikk
(1) be kez dé sé ben em lí tett alap el ve ket” szö veg rész he lyé -
be a „meg sér ti az 1a. cikk ben em lí tett ér té ke ket” szö veg,
az „az e szer zõ dés” szö veg rész he lyé be pe dig az „a Szer -
zõ dé sek” szö veg lép;

b) az (1) be kez dés elsõ al be kez dé sé nek elsõ mon da tá -
ban az „a Bi zott ság” szö veg rész he lyé be az „az Eu ró pai
Bi zott ság” szö veg lép, az „, és meg fe le lõ aján lá so kat te het
en nek a tag ál lam nak” szö veg részt pe dig el kell hagy ni; az
utol só mon dat ban az „és – ugyan ezen el já rás nak meg fele -
lõen – füg get len sze mé lye ket kér het fel arra, hogy éssze rû
ha tár idõn be lül ké szít se nek je len tést a kér dé ses tag ál lam -
ban fenn ál ló hely zet rõl” záró szö veg rész he lyé be az „és
ugyan ezen el já rás nak meg fele lõen aján lá so kat te het neki”
tag mon dat lép;

c) a (2) be kez dés ben az „a Bi zott ság” szö veg rész he -
lyé be az „az Eu ró pai Bi zott ság” szö veg, az „ál lam-, il let ve
kor mány fõi össze té tel ben ülé se zõ Ta nács” szö veg rész he -
lyé be az „Eu ró pai Ta nács” szö veg, a „kér dé ses tag ál lam
kor má nyát” szö veg rész he lyé be pe dig a „kér dé ses tag ál la -
mot” szö veg lép;

d) az (5) és (6) be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ szö veg
lép:

„(5) Az e cikk te kin te té ben az Eu ró pai Par la ment re, az
Eu ró pai Ta nács ra és a Ta nács ra al kal ma zan dó sza va zá si
sza bá lyo kat az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés 
309. cik ke ál la pít ja meg.”

10. A szö veg a kö vet ke zõ 7a. cik kel egé szül ki:

„7A. CIKK

(1) Az Unió a vele szom szé dos or szá gok kal kü lön le ges
kap cso la to kat épít ki a jó lét és a jó szom szé di vi szo nyok
egy olyan tér sé gé nek a lét re ho zá sa cél já ból, amely az Unió 
ér té ke i re épül, és ame lyet az együtt mû kö dé sen ala pu ló
szo ros és bé kés kap cso la tok jel le mez nek.
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(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak cél já ból az Unió az
érin tett or szá gok kal kü lön meg ál la po dá so kat köt het. Ezek
a meg ál la po dá sok köl csö nös jo go kat és kö te le zett sé ge ket
ál la pít hat nak meg, és kö zös fel lé pé sek le he tõ sé gé rõl ren -
del kez het nek. E meg ál la po dá sok vég re haj tá sá ról rend sze -
res egyez te té se ket kell foly tat ni.”

11. A II. cím ren del ke zé sei be épül nek az Eu ró pai Kö -
zös sé get lét re ho zó, mó do sí tott szer zõ dés be, amely az Eu -
ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés sé vá lik.

DEMOKRATIKUS ELVEK

12. A II. cím és a 8. cikk he lyé be a kö vet ke zõ új cím sor
és új 8–8c. cikk lép:

„II. CÍM
A DEMOKRATIKUS ELVEKRE VONATKOZÓ

RENDELKEZÉSEK

8. CIKK

Az Unió min den te vé keny sé ge so rán tisz te let ben tart ja a 
pol gá rai kö zöt ti egyen lõ ség el vét; az Unió in téz mé nyei,
szer vei és hi va ta lai va la mennyi uni ós pol gárt egyen lõ
figye lemben ré sze sí tik. Uni ós pol gár min den ki, aki a tag -
ál la mok va la me lyi ké nek ál lam pol gá ra. Az uni ós pol gár -
ság ki egé szí ti, és nem he lyet te sí ti a nem ze ti ál lam pol gár -
sá got.

8A. CIKK

(1) Az Unió mû kö dé se a kép vi se le ti de mok rá ci án ala -
pul.

(2) Az Unió szint jén a pol gá rok köz vet len kép vi se le te
az Eu ró pai Par la ment ben va ló sul meg.

A tag ál la mok kép vi se le tét az Eu ró pai Ta nács ban az ál -
lam-, il let ve kor mány fõ jük, a Ta nács ban pe dig a kor má -
nyuk lát ja el, ame lyek ma guk vagy nem ze ti par la ment jük -
nek, vagy a pol gá ra ik nak tar toz nak de mok ra ti kus fe le lõs -
ség gel.

(3) Min den pol gár nak joga van ah hoz, hogy részt ve -
gyen az Unió de mok ra ti kus éle té ben. A dön té se ket a le he -
tõ leg nyil vá no sab ban és a pol gá rok hoz a le he tõ leg kö ze -
lebb esõ szin ten kell meg hoz ni.

(4) Az eu ró pai szin tû po li ti kai pár tok hoz zá já rul nak az
eu ró pai po li ti kai tu da tos ság ki ala kí tá sá hoz és az uni ós pol -
gá rok aka ra tá nak ki nyil vá ní tá sá hoz.

8B. CIKK

(1) Az in téz mé nyek a meg fe le lõ esz kö zök kel biz to sít -
ják, hogy a pol gá rok és az ér dek kép vi se le ti szer ve ze tek az
Unió bár mely te vé keny sé gé rõl vé le ményt nyil vá nít has sa -
nak, és azo kat nyil vá no san meg vi tat has sák.

(2) Az in téz mé nyek az ér dek kép vi se le ti szer ve ze tek kel
és a ci vil tár sa da lom mal nyílt, át lát ha tó és rend sze res pár -
be szé det tar ta nak fenn.

(3) Az Eu ró pai Bi zott ság, an nak ér de ké ben, hogy biz to -
sít sa az Unió fel lé pé se i nek ko he ren ci á ját és át lát ha tó sá gát, 

az érin tett fe lek kel szé les körû elõ ze tes kon zul tá ci ó kat
foly tat.

(4) Leg alább egy mil lió uni ós pol gár, akik egy ben a tag -
ál la mok egy je len tõs szá má nak ál lam pol gá rai, kez de mé -
nyez he ti, hogy az Eu ró pai Bi zott ság – ha tás kö rén be -
lül – ter jesszen elõ meg fe le lõ ja vas la tot azok ban az ügyek -
ben, ame lyek ben a pol gá rok meg íté lé se sze rint a Szer zõ -
dé sek vég re haj tá sá hoz uni ós jogi ak tus el fo ga dá sá ra van
szük ség.

Az ilyen kez de mé nye zé sek re al kal ma zan dó el já rá sok és 
fel té te lek meg ha tá ro zá sá ra az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl
 szóló szer zõ dés 21. cik ke elsõ be kez dé sé nek meg fele lõen
ke rül sor.

8C. CIKK

A nem ze ti par la men tek te vé ke nyen hoz zá já rul nak az
Unió jó mû kö dé sé hez az ál tal, hogy:

a) a nem ze ti par la men tek nek az Eu ró pai Uni ó ban be -
töl tött sze re pé rõl  szóló jegy zõ könyv vel össz hang ban az
Unió in téz mé nye i tõl tá jé koz ta tást kap nak, és kéz hez kap -
ják az uni ós jog al ko tá si ak tu sok ter ve ze te it;

b) a szub szi di a ri tás és az ará nyos ság el vé nek al kal ma -
zá sá ról  szóló jegy zõ könyv ben meg ha tá ro zott el já rás sal
össz hang ban fi gye lem mel kí sé rik a szub szi di a ri tás el vé -
nek tisz te let ben tar tá sát;

c) a sza bad sá gon, a biz ton sá gon és a jog ér vé nye sü lé -
sén ala pu ló tér ség ke re té ben az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl 
 szóló szer zõ dés 61c. cik ké vel össz hang ban részt vesz nek
az uni ós po li ti kák e te rü le ten való vég re haj tá sát ér té ke lõ
el já rá sok ban, és az em lí tett szer zõ dés 69g., il let ve 69d.
cik ké vel össz hang ban részt vesz nek az Eu ro pol po li ti kai
el len õr zé sé ben, va la mint az Eu ro just te vé keny sé gé nek ér -
té ke lé sé ben;

d) e szer zõ dés 48. cik ké vel össz hang ban részt vesz nek
a Szer zõ dé sek fe lül vizs gá la ti el já rá sa i ban;

e) e szer zõ dés 49. cik ké vel össz hang ban ér te sí tést kap -
nak az Uni ó hoz való csat la ko zá si ké rel mek be nyúj tá sá ról;

f) a nem ze ti par la men tek nek az Eu ró pai Uni ó ban be töl -
tött sze re pé rõl  szóló jegy zõ könyv vel össz hang ban részt
vesz nek a nem ze ti par la men tek kö zöt ti és az Eu ró pai Par -
la ment tel foly ta tott par la ment kö zi együtt mû kö dés ben.”

INTÉZMÉNYEK

13. A III. cím ren del ke zé sei ha tá lyu kat vesz tik. A
III. cím he lyé be a kö vet ke zõ új cím sor lép:

„III. CÍM
AZ INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ

RENDELKEZÉSEK”

14. A 9. cikk he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„9. CIKK

(1) Az Unió sa ját in téz mé nyi ke ret tel ren del ke zik,
amely nek cél ja az Unió ér té ke i nek ér vé nye sí té se, cél ki tû -
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zé se i nek elõ moz dí tá sa, az Unió, va la mint pol gá rai és a
tag ál la mok ér de ke i nek szol gá la ta, to váb bá az Unió po li ti -
kái és in téz ke dé sei egy sé ges sé gé nek, ered mé nyes sé gé nek
és fo lya ma tos sá gá nak a biz to sí tá sa.

Az Unió in téz mé nyei:
– az Eu ró pai Par la ment,
– az Eu ró pai Ta nács,
– a Ta nács,
– az Eu ró pai Bi zott ság (a továb biak ban: a Bi zott ság),
– az Eu ró pai Unió Bí ró sá ga,
– az Eu ró pai Köz pon ti Bank,
– a Szám ve võ szék.
(2) Az egyes in téz mé nyek a Szer zõ dé sek ben rá juk ru há -

zott ha tás kö rök ha tá ra in be lül, az ott meg ha tá ro zott el já rá -
sok, fel té te lek és cé lok sze rint jár nak el. Az in téz mé nyek
jó hi sze mû en és köl csö nö sen együtt mû köd nek egy más sal.

(3) Az Eu ró pai Köz pon ti Bank ra és a Szám ve võ szék re
vo nat ko zó ren del ke zé se ket, va la mint a töb bi in téz mény re
vo nat ko zó rész le tes ren del ke zé se ket az Eu ró pai Unió mû -
kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés ál la pít ja meg.

(4) Az Eu ró pai Par la men tet, a Ta ná csot és a Bi zott sá got
a Gaz da sá gi és Szo ci á lis Bi zott ság és a Ré gi ók Bi zott sá ga
se gí ti, ta nács adói mi nõ ség ben.”

15. A szö veg a kö vet ke zõ 9a. cik kel egé szül ki:

„9A. CIKK

(1) Az Eu ró pai Par la ment, a Ta náccsal kö zö sen, el lát ja a 
jog al ko tá si és költ ség ve té si fel ada to kat. A Szer zõ dé sek -
ben meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint po li ti kai el len õr zé si
és kon zul ta tív fel ada to kat lát el. Az Eu ró pai Par la ment
meg vá laszt ja a Bi zott ság el nö két.

(2) Az Eu ró pai Par la ment az Unió pol gá ra i nak kép vi se -
lõ i bõl áll. A kép vi se lõk szá ma – az el nö köt nem szá mít -
va – nem ha lad hat ja meg a hét száz öt ve net. A pol gá rok
kép vi se le te ará nyo san csök ke nõ mó don va ló sul meg, ahol
a ta gál la mon kén ti alsó kü szöb ér ték leg alább hat tag. Egyik 
tag ál lam nak sem le het több, mint ki lenc ven hat kép vi se lõi
he lye.

Az Eu ró pai Ta nács, az Eu ró pai Par la ment kez de mé nye -
zé sé re és vele egyet ér tés ben, az elsõ al be kez dés ben em lí -
tett alap el vek tisz te let ben tar tá sá val egy han gú lag el fo ga -
dott ha tá ro zat ban meg ha tá roz za az Eu ró pai Par la ment
össze té te lét.

(3) Az Eu ró pai Par la ment tag ja it köz vet len és ál ta lá nos
vá lasz tó jog alap ján, sza bad és tit kos vá lasz tá so kon, öt éves 
idõ tar tam ra vá laszt ják.

(4) Az Eu ró pai Par la ment tag jai kö zül meg vá laszt ja el -
nö két és tiszt ség vi se lõ it.”

16. A szö veg a kö vet ke zõ 9b. cik kel egé szül ki:

„9B. CIKK

(1) Az Eu ró pai Ta nács adja az Uni ó nak a fej lõ dé sé hez
szük sé ges ösz tön zést, és meg ha tá roz za an nak ál ta lá nos
po li ti kai irá nya it és pri o ri tá sa it. Az Eu ró pai Ta nács nem
lát el jog al ko tá si fel ada to kat.

(2) Az Eu ró pai Ta nács a tag ál la mok ál lam-, il let ve kor -
mány fõ i bõl, va la mint sa ját el nö ké bõl és a Bi zott ság el nö -
ké bõl áll. Mun ká já ban részt vesz az Unió kül ügyi és biz -
ton ság po li ti kai fõ kép vi se lõ je.

(3) Az Eu ró pai Ta nács, el nö ké nek össze hí vá sá ra, fél -
éven te két szer ülé se zik. Ami kor a na pi rend úgy kí ván ja,
tag jai úgy ha tá roz hat nak, hogy mun ká ju kat ta gon ként egy
mi nisz ter, il let ve a Bi zott ság el nö ké nek ese té ben egy biz -
tos se gít se. Ha a hely zet úgy kí ván ja, az el nök az Eu ró pai
Ta ná csot rend kí vü li ülés re hív ja össze.

(4) Ha a Szer zõ dé sek el té rõ en nem ren del kez nek, az Eu -
ró pai Ta nács kon szen zus sal dönt.

(5) Az Eu ró pai Ta nács mi nõ sí tett több ség gel, két és fél
éves idõ tar tam ra vá laszt ja meg el nö két; az el nök meg bí za -
tá sa egy al ka lom mal meg újít ha tó. Aka dá lyoz ta tás vagy
sú lyos hi va ta li mu lasz tás ese tén az Eu ró pai Ta nács az el -
nök meg bí za tá sát ugyan ilyen el já rás sal meg szün tet he ti.

(6) Az Eu ró pai Ta nács el nö ke:

a) el nö köl az Eu ró pai Ta nács ülé se in, és len dü le tet ad
mun ká já nak,

b) a Bi zott ság el nö ké vel együtt mû köd ve és az Ál ta lá -
nos Ügyek Ta ná csá ban foly ta tott mun ka alap ján gon dos -
ko dik az Eu ró pai Ta nács mun ká já nak elõ ké szí té sé rõl és
fo lya ma tos sá gá ról,

c) erõ fe szí té se ket tesz az Eu ró pai Ta ná cson be lü li ko -
hé zió és kon szen zus meg te rem té sé re,

d) az Eu ró pai Ta nács min den ülé sét köve tõen je len tést
nyújt be az Eu ró pai Par la ment nek.

Az Eu ró pai Ta nács el nö ke – a sa ját szint jén és e mi nõ sé -
gé ben, va la mint az Unió kül ügyi és biz ton ság po li ti kai fõ -
kép vi se lõ je ha tás kö ré nek sé rel me nél kül – el lát ja az Unió
kül sõ kép vi se le tét a kö zös kül- és biz ton ság po li ti ká hoz
tar to zó ügyek ben.

Az Eu ró pai Ta nács el nö ke sem mi lyen nem ze ti tiszt sé -
get nem tölt het be.”

17. A szö veg a kö vet ke zõ 9c. cik kel egé szül ki:

„9C. CIKK

(1) A Ta nács, az Eu ró pai Par la ment tel kö zö sen, el lát ja a 
jog al ko tá si és költ ség ve té si fel ada to kat. A Szer zõ dé sek -
ben meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint po li ti ka meg ha tá ro zá -
si és ko or di na tív fel ada to kat lát el.

(2) A Ta nács a tag ál la mok egy-egy olyan, mi nisz te ri
szin tû kép vi se lõ jé bõl áll, aki az ál ta la kép vi selt tag ál lam
kor má nya ne vé ben kö te le zett sé get vál lal hat és sza vaz hat.

(3) Ha a Szer zõ dé sek el té rõ en nem ren del kez nek, a Ta -
nács mi nõ sí tett több ség gel ha tá roz.

(4) 2014. no vem ber 1-jé tõl a mi nõ sí tett több ség hez a
Ta nács tag jai leg alább 55%-ának – leg alább ti zen öt tag ál -
tal le adott, egy ben az Unió né pes sé gé nek leg alább 65%-át
ki te võ tag ál la mo kat kép vi se lõ – sza va za ta szük sé ges.

A blok ko ló ki sebb ség nek a Ta nács leg alább négy tag já -
ból kell áll nia, en nek hi á nyá ban a mi nõ sí tett több sé get el -
ért nek kell te kin te ni.
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A mi nõ sí tett több sé gi sza va zás ra al kal ma zan dó egyéb
sza bá lyo kat az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés 
205. cik ké nek (2) be kez dé se ál la pít ja meg.

(5) A 2014. ok tó ber 31-ig, va la mint a 2014. no vem -
ber 1. és 2017. már ci us 31. kö zött al kal ma zan dó, a mi nõ sí -
tett több ség meg ha tá ro zá sá ra vo nat ko zó át me ne ti ren del -
ke zé se ket az át me ne ti ren del ke zé sek rõl  szóló jegy zõ -
könyv ál la pít ja meg.

(6) A Ta nács kü lön bö zõ for má ci ók ban ülé se zik, a for -
má ci ók lis tá já nak el fo ga dá sá ra az Eu ró pai Unió mû kö dé -
sé rõl  szóló szer zõ dés 201b. cik ké nek meg fele lõen ke rül
sor.

Az Ál ta lá nos Ügyek Ta ná csa gon dos ko dik a Ta nács kü -
lön bö zõ for má ci ó i ban fo lyó mun ka össz hang já ról. Az Ál -
ta lá nos Ügyek Ta ná csa, az Eu ró pai Ta nács el nö ké vel és a
Bi zott ság gal kap cso la tot tart va, gon dos ko dik az Eu ró pai
Ta nács ülé se i nek elõ ké szí té sé rõl és nyo mon kö ve té sé rõl.

A Kül ügyek Ta ná csa az Eu ró pai Ta nács ál tal meg ha tá -
ro zott stra té gi ai irány mu ta tá sok alap ján ki dol goz za az
Unió kül sõ te vé keny sé gét, és gon dos ko dik te vé keny sé ge i -
nek össz hang já ról.

(7) A tag ál la mok kor má nyai ál lan dó kép vi se lõ i nek bi -
zott sá ga fe lel a Ta nács mun ká já nak elõ ké szí té sé ért.

(8) A Ta nács ülé sei, ami kor azo kon jog al ko tá si ak tus
ter ve ze té rõl ta nács koz nak vagy sza vaz nak, nyil vá no sak.
En nek ér de ké ben a Ta nács ülé sei két rész re ta go lód nak:
egy uni ós jog al ko tá si ak tu sok ra vo nat ko zó dön tés ho za tal -
lal fog lal ko zó és egy nem jog al ko tá si te vé keny ség gel fog -
lal ko zó rész re.

(9) A Ta nács kü lön bö zõ for má ci ó i nak el nök sé gét, a
Kül ügyek Ta ná csá nak ki vé te lé vel, a Ta nács ban részt vevõ 
tag ál la mi kép vi se lõk lát ják el az Eu ró pai Unió mû kö dé sé -
rõl  szóló szer zõ dés 201b. cik ké ben meg ha tá ro zott fel té te -
lek nek meg fele lõen, egy egyen jo gú sá gon ala pu ló ro tá ci ós
rend szer sze rint.”

18. A szö veg a kö vet ke zõ 9d. cik kel egé szül ki:

„9D. CIKK

(1) A Bi zott ság elõ moz dít ja az Unió ál ta lá nos ér de ke it,
és en nek ér de ké ben meg te szi a meg fe le lõ kez de mé nye zé -
se ket. A Bi zott ság gon dos ko dik a Szer zõ dé sek, va la mint
az in téz mé nyek ál tal a Szer zõ dé sek alap ján el fo ga dott in -
téz ke dé sek nek az al kal ma zá sá ról. Az Eu ró pai Unió Bí ró -
sá gá nak el len õr zé se mel lett fel ügye li az uni ós jog al kal -
ma zá sát. Vég re hajt ja a költ ség ve tést és irá nyít ja a prog ra -
mo kat. A Szer zõ dé sek ben meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint
ko or di na tív, vég re haj tó és igaz ga tá si fel ada to kat lát el. A
kö zös kül- és biz ton ság po li ti ka, va la mint a Szer zõ dé sek
ál tal meg ha tá ro zott más ese tek ki vé te lé vel el lát ja az Unió
kül sõ kép vi se le tét. Az in téz mé nyek kö zöt ti meg ál la po dá -
sok lét re ho zá sa cél já ból in dít ványt tesz az Unió te vé keny -
sé gé nek éves és több éves prog ram já ra.

(2) Ha a Szer zõ dé sek el té rõ en nem ren del kez nek, az
Unió jog al ko tá si ak tu sa it ki zá ró lag a Bi zott ság ja vas la ta
alap ján le het el fo gad ni. Az egyéb jogi ak tu so kat ak kor kell 

a Bi zott ság ja vas la ta alap ján el fo gad ni, ha a Szer zõ dé sek
úgy ren del kez nek.

(3) A Bi zott ság hi va ta li ide je öt év.
A Bi zott ság tag ja it ál ta lá nos al kal mas sá guk és eu ró pai

el kö te le zett sé gük alap ján, olyan sze mé lyek kö zül kell ki -
vá lasz ta ni, akik nek füg get len sé gé hez nem fér het két ség.

Fel ada ta i nak el lá tá sa so rán a Bi zott ság tel jes mér ték ben 
füg get len. A 9e. cikk (2) be kez dé sé nek sé rel me nél kül, a
Bi zott ság tag jai nem kér het nek és fo gad hat nak el uta sí tá -
so kat sem mi lyen kor mány tól, in téz mény tõl, szerv tõl vagy
más szer ve zet tõl. Tar tóz kod nak a kö te le zett sé ge ik kel
vagy a fel ada ta ik el lá tá sá val össze egyez tet he tet len cse le -
ke de tek tõl.

(4) A Lissza bo ni Szer zõ dés ha tály ba lé pé sé nek idõ pont -
ja és 2014. ok tó ber 31. kö zött ki ne ve zett Bi zott ság a tag ál -
la mok egy-egy ál lam pol gá rá ból áll, be le ért ve az el nö két,
va la mint az Unió kül ügyi és biz ton ság po li ti kai fõ kép vi se -
lõ jét, aki a Bi zott ság egyik al el nö ke.

(5) 2014. no vem ber 1-jé tõl a Bi zott ság – az el nö ké vel és 
az Unió kül ügyi és biz ton ság po li ti kai fõ kép vi se lõ jé vel
együtt – a tag ál la mok szá má nak két har ma dá val meg egye -
zõ szá mú tag ból áll, ki vé ve, ha az Eu ró pai Ta nács egy han -
gú lag el jár va e szám meg vál toz ta tá sá ról ha tá roz.

A Bi zott ság tag ja it a tag ál la mok ál lam pol gá rai kö zül, a
tag ál la mok kö zöt ti szi go rú egyen jo gú sá gon ala pu ló olyan
ro tá ci ós rend szer sze rint kell ki vá lasz ta ni, amely le he tõ vé
te szi a tag ál la mok tel jes de mog rá fi ai és föld raj zi spekt ru -
má nak meg je le ní té sét. E ro tá ci ós rend szert az Eu ró pai
Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés 211a. cik ké nek meg -
fele lõen egy han gú lag el jár va az Eu ró pai Ta nács ál la pít ja
meg.

(6) A Bi zott ság el nö ke:
a) meg ha tá roz za a Bi zott ság mû kö dé sé re vo nat ko zó

irány mu ta tá so kat,
b) meg ál la pít ja a Bi zott ság bel sõ szer ve ze tét an nak biz -

to sí tá sa ér de ké ben, hogy az ko he rens mó don, ha té ko nyan
és tes tü le ti szel lem ben te vé keny ked jen,

c) a Bi zott ság tag jai kö zül – az Unió kül ügyi és biz ton -
ság po li ti kai fõ kép vi se lõ je mel lett – to váb bi al el nö kö ket
ne vez ki.

A Bi zott ság tag ja, ha az el nök erre fel hív ja, be nyújt ja le -
mon dá sát. Az Unió kül ügyi és biz ton ság po li ti kai fõ kép vi -
se lõ je, amennyi ben az el nök erre a 9e. cikk (1) be kez dé sé -
nek meg fele lõen fel hív ja, be nyújt ja le mon dá sát.

(7) Az eu ró pai par la men ti vá lasz tá sok figye lembe véte -
lével és a meg fe le lõ egyez te té sek le foly ta tá sa után az Eu -
ró pai Ta nács mi nõ sí tett több ség gel el jár va ja vas la tot tesz
az Eu ró pai Par la ment nek a Bi zott ság el nö ké nek je lölt sze -
mély re vo nat ko zó an. Ezt a je löl tet az Eu ró pai Par la ment
tag ja i nak több sé gé vel vá laszt ja meg. Ha a je lölt nem kap ja
meg a szük sé ges több sé gi tá mo ga tást, az Eu ró pai Ta nács
mi nõ sí tett több ség gel egy hó na pon be lül új je löl tet ja va -
sol, akit az Eu ró pai Par la ment ugyan ezen el já rás sze rint
vá laszt meg.

A Ta nács a meg vá lasz tott el nök kel kö zös meg egye zés -
ben el fo gad ja az azon to váb bi sze mé lye ket tar tal ma zó lis -
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tát, aki ket a Bi zott ság tag ja i vá kí ván ki ne vez ni. E sze mé -
lye ket a tag ál la mok ja vas la tai alap ján kell ki vá lasz ta ni, a
(3) be kez dés má so dik al be kez dé sé ben, va la mint az (5) be -
kez dés má so dik al be kez dé sé ben meg ál la pí tott szem pon -
tok sze rint.

Az el nök nek, az Unió kül ügyi és biz ton ság po li ti kai fõ -
kép vi se lõ jé nek és a Bi zott ság töb bi tag já nak mint tes tü let -
nek a jó vá ha gyá sá ról az Eu ró pai Par la ment sza vaz. E jó vá -
ha gyás alap ján a Bi zott sá got az Eu ró pai Ta nács ne ve zi ki
mi nõ sí tett több ség gel.

(8) A Bi zott ság tes tü le ti leg az Eu ró pai Par la ment nek
tar to zik fe le lõs ség gel. Az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl
 szóló szer zõ dés 201. cik ké ben fog lal tak nak meg fele lõen
az Eu ró pai Par la ment a Bi zott ság gal szem be ni bi zal mat -
lan sá gi in dít ványt fo gad hat el. Bi zal mat lan sá gi in dít vány
el fo ga dá sa ese tén a Bi zott ság tag ja i nak tes tü le ti leg le kell
mon da ni uk, az Unió kül ügyi és biz ton ság po li ti kai fõ kép -
vi se lõ jé nek pe dig le kell mon da nia a bi zott sá gi tag ság ról.”

19. A szö veg a kö vet ke zõ új 9e. cik kel egé szül ki:

„9E. CIKK

(1) Az Eu ró pai Ta nács, mi nõ sí tett több ség gel és a Bi -
zott ság el nö ké nek egyet ér té sé vel, ki ne ve zi az Unió kül -
ügyi és biz ton ság po li ti kai fõ kép vi se lõ jét. Meg bí za tá sát az
Eu ró pai Ta nács ugyan ilyen el já rás ke re té ben meg szün tet -
he ti.

(2) A fõ kép vi se lõ irá nyít ja az Unió kö zös kül- és biz ton -
ság po li ti ká ját. Ja vas la ta i val hoz zá já rul e po li ti ka ala kí tá -
sá hoz, és azt a Ta nács tól ka pott fel ha tal ma zás ban fog lal -
tak sze rint vég re hajt ja. Ugyan ez vo nat ko zik a kö zös biz -
ton ság- és vé de lem po li ti ká ra.

(3) A fõ kép vi se lõ a Kül ügyek Ta ná csá nak el nö ke.
(4) A fõ kép vi se lõ a Bi zott ság egyik al el nö ke. A fõ kép -

vi se lõ biz to sít ja az Unió kül sõ te vé keny sé ge i nek össz -
hang ját. A Bi zott sá gon be lül õ fe le lõs a Bi zott ság kül kap -
cso la tok kal össze füg gõ fel ada ta i nak el lá tá sá ért és az Unió
kül sõ te vé keny sé ge egyéb te rü le te i nek össze han go lá sá ért.
A fõ kép vi se lõ a Bi zott sá gon be lü li fel ada ta i nak gya kor lá -
sa so rán és ki zá ró lag e fel ada tok kö ré ben – annyi ban,
amennyi ben ez össz hang ban áll a (2) és (3) be kez dés ben
meg ha tá ro zot tak kal – a Bi zott ság mû kö dé sé re irány adó el -
já rá sok sze rint jár el.”

20. A szö veg a kö vet ke zõ 9f. cik kel egé szül ki:

„9F. CIKK

(1) Az Eu ró pai Unió Bí ró sá ga a Bí ró ság ból, a Tör vény -
szék bõl és kü lö nös ha tás kö rû tör vényszékekbõl áll. Az
Eu ró pai Unió Bí ró sá ga biz to sít ja a jog tisz te let ben tar tá sát
a Szer zõ dé sek ér tel me zé se és al kal ma zá sa so rán.

A tag ál la mok meg te rem tik azo kat a jog or vos la ti le he tõ -
sé ge ket, ame lyek az uni ós jog ál tal sza bá lyo zott te rü le te -
ken a ha té kony jog vé de lem biz to sí tá sá hoz szük sé ge sek.

(2) A Bí ró ság tag ál la mon ként egy-egy bí ró ból áll. Mun -
ká ját fõ ta nács no kok se gí tik.

A Tör vény szék tag ál la mon ként leg alább egy bí ró ból
áll.

A Bí ró ság bí rá it és a fõ ta nács no ka it, va la mint a Tör -
vény szék bí rá it olyan sze mé lyek kö zül kell ki vá lasz ta ni,
akik nek füg get len sé gé hez nem fér het két ség, és akik meg -
fe lel nek az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés
223. és 224. cik ké ben meg ál la pí tott kö ve tel mé nyek nek. A
bí rá kat és fõ ta nács no ko kat a tag ál la mok kor má nyai kö zös
meg egye zés sel hat éves idõ tar tam ra ne ve zik ki. Meg bí za -
tá suk meg újít ha tó.

(3) A Szer zõ dé sek kel össz hang ban az Eu ró pai Unió Bí -
ró sá ga:

a) dönt a tag ál la mok vagy az in téz mé nyek va la me lyi -
ke, il let ve va la mely ter mé sze tes vagy jogi sze mély ál tal
hoz zá be nyúj tott ke re se tek kel elé ter jesz tett ügyek ben;

b) a nem ze ti bí ró sá gok ké rel mé re elõ ze tes dön tést hoz az
uni ós jog ér tel me zé sé re vagy az in téz mé nyek ál tal el fo ga dott
jogi ak tu sok ér vé nyes sé gé re vo nat ko zó kér dé sek rõl;

c) dönt a Szer zõ dé sek ben meg ha tá ro zott egyéb ese tek -
ben.”

21. A IV. cím ren del ke zé sei be épül nek az Eu ró pai Atom -
ener gia-kö zös sé get lét re ho zó, mó do sí tott szer zõ dés be.

MEGERÕSÍTETT EGYÜTTMÛKÖDÉS

22. A IV. cím cím so ra he lyé be a VII. cím kö vet ke zõ
cím so ra lép: „A MEGERÕSÍTETT EGYÜTT -
MÛKÖDÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK”; a
27a–27e. cikk, a 40–40b. cikk és a 43–45. cikk he lyé be pe -
dig a kö vet ke zõ 10. cikk lép, amely egy ben fel vált ja az Eu -
ró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés 11. és 11a. cik két.
Ez utób bi cik ke ket vált ja fel to váb bá az Eu ró pai Unió mû -
kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés 280a–280i. cik ke a 2. cikk
 alábbi 278. pont já nak meg fele lõen:

„10. CIKK

(1) Azok a tag ál la mok, ame lyek az Unió nem ki zá ró la -
gos ha tás kö ré be tar to zó te rü le te ken egy más kö zött meg -
erõ sí tett együtt mû kö dést kí ván nak lét re hoz ni, az e cikk -
ben és az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés
280a. és 280i. cik ké ben meg ál la pí tott kor lá to kon be lül és
sza bá lyok kal össz hang ban igény be ve he tik az Unió in téz -
mé nye it, és a Szer zõ dé sek meg fe le lõ ren del ke zé se i nek al -
kal ma zá sá val gya ko rol hat ják eze ket a ha tás kö rö ket.

A meg erõ sí tett együtt mû kö dés az Unió cél ki tû zé sei
meg va ló sí tá sá nak elõ moz dí tá sá ra, ér de ke i nek vé del mé re
és az in teg rá ció fo lya ma tá nak meg erõ sí té sé re irá nyul. Az
ilyen együtt mû kö dés az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló
szer zõ dés 280c. cik ké vel össz hang ban va la mennyi tag ál -
lam szá má ra bár mi kor nyit va áll.

(2) Meg erõ sí tett együtt mû kö dés re fel ha tal ma zást adó
ha tá ro za tot a Ta nács vég sõ le he tõ ség ként, ak kor fo gad hat
el, ha meg ál la pí tot ta, hogy az együtt mû kö dés cél ki tû zé sei
az Unió egé sze ál tal éssze rû ha tár idõn be lül nem ér he tõk
el, és ha ab ban leg alább ki lenc tag ál lam részt vesz. A Ta -
nács az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés 280d.
cik ké ben meg ál la pí tott el já rás sze rint ha tá roz.
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(3) A Ta nács ta nács ko zá sa in va la mennyi tag ál lam részt
ve het, de a sza va zás ban csak a Ta nács nak a meg erõ sí tett
együtt mû kö dés ben részt vevõ tag ál la mo kat kép vi se lõ tag -
jai vesz nek részt. A sza va zá si sza bá lyo kat az Eu ró pai Unió 
mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés 280e. cik ke ál la pít ja meg.

(4) A meg erõ sí tett együtt mû kö dés ke re té ben el fo ga dott
jogi ak tu sok csak az ab ban részt vevõ tag ál la mo kat kö te le -
zik. Az ilyen jogi ak tu sok nem ré szei az Uni ó hoz csat la -
koz ni szán dé ko zó or szá gok ál tal el fo ga dan dó uni ós vív -
má nyok nak.”

23. Az V. cím cím so ra he lyé be a kö vet ke zõ cím sor lép:
„AZ UNIÓ KÜLSÕ TEVÉKENYSÉGÉRE VONAT -
KOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS A
KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKÁRA VONAT -
KOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK”.

A KÜLSÕ TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

24. A szö veg a kö vet ke zõ 1. fe je zet tel és új 10a. és 10b. 
cik kel egé szül ki:

„1. FEJEZET
AZ UNIÓ KÜLSÕ TEVÉKENYSÉGÉRE

VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

10A. CIKK

(1) Az Unió nem zet kö zi szin tû fel lé pé se azon el vek re
épül, ame lyek lét re ho zá sát, fej lõ dé sét és bõ ví té sét ve zé rel -
ték, és arra irá nyul, hogy ezek ér vé nye sü lé sét a vi lág töb bi
ré szén is elõbb re vi gye; ezek az alap el vek a de mok rá cia, a
jog ál la mi ság, az em be ri jo gok és alap ve tõ sza bad sá gok
egye te mes és oszt ha tat lan vol ta, az em be ri mél tó ság tisz te -
let ben tar tá sa, az egyen lõ ség és a szo li da ri tás el vei, va la -
mint az Egye sült Nem ze tek Alap ok má nyá ban fog lalt el -
vek és a nem zet kö zi jog tisz te let ben tar tá sa.

Az Unió arra tö rek szik, hogy kap cso la to kat ala kít son ki
és part ner ség re lép jen azok kal a har ma dik or szá gok kal,
va la mint nem zet kö zi, re gi o ná lis vagy uni ver zá lis szer ve -
ze tek kel, ame lyek osz toz nak vele az elsõ al be kez dés ben
em lí tett el vek ben. Az Unió, kü lö nö sen az Egye sült Nem -
ze tek ke re té ben, elõ se gí ti a kö zös prob lé mák több ol da lú
meg ol dá sát.

(2) Az Unió kö zös po li ti ká kat és te vé keny sé ge ket ha tá -
roz meg és hajt vég re, és a nem zet kö zi kap cso la tok min den 
te rü le tén ma gas szin tû együtt mû kö dés ki ala kí tá sán mun -
kál ko dik an nak ér de ké ben, hogy:

a) meg véd je ér té ke it, alap ve tõ ér de ke it, biz ton sá gát,
füg get len sé gét és in teg ri tá sát;

b) meg szi lár dít sa és erõ sít se a de mok rá ci át, a jo gál la -
mi sá got, az em be ri jo go kat és a nem zet kö zi jog el ve it;

c) össz hang ban az Egye sült Nem ze tek Alap ok má nyá -
nak cél ja i val és el ve i vel, va la mint a Hel sin ki Zá ró ok mány
el ve i vel és a Pá ri zsi Char ta cél ja i val – be le ért ve a kül sõ ha -
tá rok hoz kap cso ló dó kat is – meg õriz ze a bé két, meg elõz ze 

a konf lik tu sok ki ala ku lá sát, és erõ sít se a nem zet kö zi biz -
ton sá got;

d) elõ se gít se a fej lõ dõ or szá gok fenn tart ha tó gaz da sá -
gi, tár sa dal mi és kör nye ze ti fej lõ dé sét, el sõd le ge sen a sze -
gény ség fel szá mo lá sa cél já ból;

e) elõ moz dít sa va la mennyi or szág be kap cso ló dá sát a
vi lág gaz da ság ba, egye bek mel lett a nem zet kö zi ke res ke -
de lem ben ér vé nye sü lõ kor lá to zá sok fo ko za tos meg szün te -
té se ré vén;

f) hoz zá já rul jon olyan nem zet kö zi in téz ke dé sek ki dol -
go zá sá hoz, ame lyek a fenn tart ha tó fej lõ dés biz to sí tá sa ér -
de ké ben a kör nye zet mi nõ sé gé nek és a vi lág ter mé sze ti
erõ for rá sa i val való fenn tart ha tó gaz dál ko dás nak a meg õr -
zé sé re és ja ví tá sá ra irá nyul nak;

g) se gít sé get nyújt son a ter mé sze ti vagy em ber ál tal
oko zott ka taszt ró fák kal súj tott em ber cso por tok nak, or szá -
gok nak vagy ré gi ók nak; és

h) elõ moz dít sa egy erõ sebb több ol da lú együtt mû kö dé -
sen és a vi lág fe le lõs kor mány zá sán ala pu ló nem zet kö zi
rend szer lét re jöt tét.

(3) Az e cím és az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló
szer zõ dés ötö dik ré szé nek ha tá lya alá tar to zó te rü le te ken
foly ta tott kül sõ te vé keny sé gei, il let ve az egyéb uni ós po li -
ti kák ki dol go zá sa és vég re haj tá sa so rán az Unió tisz te let -
ben tart ja az (1) be kez dés ben fel so rolt alap el ve ket, és kö -
ve ti a (2) be kez dés ben fel so rolt cé lo kat.

Az Unió biz to sít ja, hogy kül sõ te vé keny sé ge i nek kü lön -
bö zõ te rü le tei egy más sal, il let ve az egyéb uni ós po li ti kák -
kal össz hang ban le gye nek. A Ta nács és a Bi zott ság – az
Unió kül ügyi és biz ton ság po li ti kai fõ kép vi se lõ jé nek köz -
re mû kö dé sé vel – fe le lõ sek en nek az össz hang nak a biz to -
sí tá sá ért és e cél ból együtt mû köd nek egy más sal.

10B. CIKK

(1) A 10a. cikk ben em lí tett alap el vek és cél ki tû zé sek
alap ján az Eu ró pai Ta nács meg ha tá roz za az Unió straté -
giai ér de ke it és cél ki tû zé se it.

Az Eu ró pai Ta nács nak az Unió stra té gi ai ér de ke it és
cél ki tû zé se it meg ha tá ro zó ha tá ro za tai a kö zös kül- és biz -
ton ság po li ti ká ra és az Unió kül sõ te vé keny sé gé nek egyéb
te rü le te i re vo nat koz nak. Ezek a ha tá ro za tok az Unió egyes 
or szá gok kal vagy tér sé gek kel fenn tar tott kap cso la ta i ra, il -
let ve va la mely meg ha tá ro zott tárgy kör re is vo nat koz hat -
nak. E ha tá ro za tok ban meg kell ha tá roz ni azok idõ tar ta -
mát, va la mint az Unió és a tag ál la mok ál tal ren del ke zés re
bo csá tan dó esz kö zö ket.

Az Eu ró pai Ta nács – a Ta nács nak az egyes te rü le tek re
vo nat ko zó sza bá lyok sze rint el fo ga dott aján lá sa alap -
ján – egy han gú lag ha tá roz. Az Eu ró pai Ta nács ál tal el fo -
ga dott ha tá ro za to kat a Szer zõ dé sek ben elõ írt el já rá sok nak
meg fele lõen kell vég re haj ta ni.

(2) A kö zös kül- és biz ton ság po li ti ka te rén az Unió kül -
ügyi és biz ton ság po li ti kai fõ kép vi se lõ je, a kül kap cso la tok
egyéb te rü le te in pe dig a Bi zott ság kö zös ja vas la to kat ter -
jeszt het a Ta nács elé.”
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KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKA

25. A szö veg a kö vet ke zõ cím so rok kal egé szül ki:

„2. FEJEZET
A KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKÁRA
VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

1. SZAKASZ
KÖZÖS RENDELKEZÉSEK”

26. A szö veg a kö vet ke zõ 10c. cik kel egé szül ki:

„10C. CIKK

Az Unió e fe je zet sze rin ti nem zet kö zi szin tû fel lé pé se
az 1. fe je zet ben meg ha tá ro zott el ve ken ala pul, az ott meg -
ha tá ro zott cél ki tû zé sek meg va ló sí tá sá ra irá nyul az ugyan -
ezen fe je zet ben meg ál la pí tott ál ta lá nos ren del ke zé sek kel
össz hang ban.”

27. A 11. cikk a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:

a) az (1) be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ két be kez dés
lép:

„(1) Az Unió kö zös kül- és biz ton ság po li ti ká ra vo nat ko -
zó ha tás kö re a kül po li ti ka min den te rü le té re és az Unió
biz ton sá gát érin tõ va la mennyi kér dés re ki ter jed, ide ért ve
egy kö zös vé de lem po li ti ka fo ko za tos ki ala kí tá sát, amely
kö zös vé de lem hez ve zet het.

A kö zös kül- és biz ton ság po li ti ka kü lön sza bá lyok és el -
já rá sok ha tá lya alá tar to zik. Ha a Szer zõ dé sek el té rõ en
nem ren del kez nek, a kö zös kül- és biz ton ság po li ti kát az
Eu ró pai Ta nács és a Ta nács egy han gú lag ha tá roz za meg és 
hajt ja vég re. Jog al ko tá si ak tu sok el fo ga dá sa ki zárt. A kö -
zös kül- és biz ton ság po li ti kát az Unió kül ügyi és biz ton -
ság po li ti kai fõ kép vi se lõ je és a tag ál la mok hajt ják vég re a
Szer zõ dé sek kel össz hang ban. Az Eu ró pai Par la ment és a
Bi zott ság e te rü let re vo nat ko zó kü lö nös sze re pét a Szer zõ -
dé sek ál la pít ják meg. Az Eu ró pai Unió Bí ró sá ga e ren del -
ke zé sek re vo nat ko zó an nem ren del ke zik ha tás kör rel, ki vé -
ve e szer zõ dés 25b. cik ke be tar tá sá nak el len õr zé sé re, va la -
mint az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés 240a.
cik ke má so dik be kez dé sé ben meg ha tá ro zott, bi zo nyos ha -
tá ro za tok jog sze rû sé gé nek fe lül vizs gá la tá ra vo nat ko zó
ha tás kö rét.

(2) Az Unió a kül sõ te vé keny sé ge i re irány adó el vek és
cél ki tû zé sek ke re té ben kö zös kül- és biz ton ság po li ti kát
foly tat, ha tá roz meg és hajt vég re, amely a tag ál la mok kö -
zöt ti köl csö nös po li ti kai szo li da ri tás to vább fej lesz té sén,
az ál ta lá nos ér de kû ügyek azo no sí tá sán és a tag ál la mok
fel lé pé sei kö zött egy re nö vek võ fokú össz hang meg va ló sí -
tá sán ala pul.”;

b) a (3) be kez dés ként új ra szá mo zott (2) be kez dés a kö -
vet ke zõ kép pen mó do sul:

i. az elsõ al be kez dés a kö vet ke zõ záró mon dat -
résszel egé szül ki:
„és tisz te let ben tart ják az Unió e te rü le ten foly ta -
tott te vé keny sé gét.”;

ii. a har ma dik al be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ mon dat
lép: „A Ta nács és a fõ kép vi se lõ gon dos ko dik ezek nek az
el vek nek a tisz te let ben tar tá sá ról.”

28. A 12. cikk he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„12. CIKK

A kö zös kül- és biz ton ság po li ti ka foly ta tá sá ra az Unió:

a) ál ta lá nos irány mu ta tá so kat ha tá roz meg;

b) ha tá ro za to kat fo gad el, ame lyek meg ha tá roz zák:

i.  az Unió ál tal vég re haj tan dó fel lé pé se ket,

ii. az Unió ál tal kép vi se len dõ ál lás pon to kat,

iii. az  i. és ii. pont ban em lí tett ha tá ro za tok vég re haj -
tá sá nak sza bá lya it;

és

c) erõ sí ti a tag ál la mok kö zöt ti rend sze res együtt mû kö -
dést po li ti ká juk foly ta tá sá ban.”

29. A 13. cikk a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:

a) az (1) be kez dés ben a „meg ha tá roz za a kö zös kül- és
biz ton ság po li ti ka, be le ért ve a vé del mi vo nat ko zá sú kér dé -
sek el ve it és az arra vo nat ko zó ál ta lá nos irány mu ta tá so -
kat.” szö veg rész he lyé be a „meg ál la pít ja az Unió stra té gi ai 
ér de ke it, va la mint meg ha tá roz za a kö zös kül- és biz ton -
ság po li ti ka cél ki tû zé se it és az arra vo nat ko zó ál ta lá nos
irány mu ta tá so kat, be le ért ve a vé del mi vo nat ko zá sú kér dé -
se ket is.” szö veg lép, to váb bá a be kez dés a kö vet ke zõ
mon dat tal egé szül ki: „Az Eu ró pai Ta nács meg hoz za a
szük sé ges ha tá ro za to kat.”; a be kez dés a kö vet ke zõ al be -
kez dés sel egé szül ki:

„Ha a nem zet kö zi fej le mé nyek szük sé ges sé te szik, az
Eu ró pai Ta nács el nö ke rend kí vü li eu ró pai ta ná csi ülést hív 
össze ab ból a cél ból, hogy e fej le mé nyek re te kin tet tel
meg ha tá roz zák az Unió ál tal kö ve ten dõ po li ti ka stra té gi ai
irány vo na la it.”;

b) a (2) be kez dést el kell hagy ni, a (3) be kez dés szá mo -
zá sa pe dig (2) be kez dés re vál to zik. Az elsõ al be kez dés he -
lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép: „A Ta nács az Eu ró pai Ta -
nács ál tal meg ha tá ro zott ál ta lá nos irány mu ta tá sok és stra -
té gi ai irány vo na lak alap ján ki dol goz za a kö zös kül- és biz -
ton ság po li ti kát, és meg hoz za az e po li ti ka meg ha tá ro zá sá -
hoz és vég re haj tá sá hoz szük sé ges ha tá ro za to kat.” A má so -
dik al be kez dést el kell hagy ni. A má so dik al be kez dés sé
váló har ma dik al be kez dés ben a „biz to sít ja” szö veg rész he -
lyé be az „és az Unió kül ügyi és biz ton ság po li ti kai fõ kép -
vi se lõ je biz to sít ja” szö veg lép;

c) a cikk a kö vet ke zõ be kez dés sel egé szül ki:

„(3) A kö zös kül- és biz ton ság po li ti kát az Unió kül ügyi
és biz ton ság po li ti kai fõ kép vi se lõ je és a tag ál la mok hajt ják 
vég re nem ze ti és uni ós erõ for rá sok fel hasz ná lá sá val.”

30. A szö veg a kö vet ke zõ új 13a. cik kel egé szül ki:

„13A. CIKK

(1) Az Unió kül ügyi és biz ton ság po li ti kai fõ kép vi se lõ -
je, aki el lát ja a Kül ügyek Ta ná csá nak el nö ki tiszt jét, ja vas -
la ta i val hoz zá já rul a kö zös kül- és biz ton ság po li ti ka ki dol -
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go zá sá hoz, és gon dos ko dik az Eu ró pai Ta nács, il let ve a
Ta nács ál tal el fo ga dott ha tá ro za tok vég re haj tá sá ról.

(2) A kö zös kül- és biz ton ság po li ti ká ra vo nat ko zó
ügyek ben az Uni ót a fõ kép vi se lõ kép vi se li. Az Unió ne vé -
ben po li ti kai pár be szé det foly tat har ma dik fe lek kel, és
kép vi se li az Unió ál lás pont ját a nem zet kö zi szer ve ze tek -
ben és nem zet kö zi kon fe ren ci á kon.

(3) Meg bí za tá sá nak el lá tá sa so rán a fõ kép vi se lõt eu ró -
pai kül ügyi szol gá lat se gí ti. Ez a szol gá lat a tag ál la mok
dip lo má ci ai szol gá la ta i val együtt mû kö dés ben te vé keny -
ke dik, és a Ta nács Fõ tit kár sá ga, va la mint a Bi zott ság meg -
fe le lõ szer ve ze ti egy sé ge i nek tiszt vi se lõ i bõl, to váb bá a
nem ze ti dip lo má ci ai szol gá la tok ál tal ki ren delt sze mély -
zet bõl áll. Az eu ró pai kül ügyi szol gá lat szer ve ze tét és mû -
kö dé sét a Ta nács ha tá ro zat ban ál la pít ja meg. A Ta nács a
fõ kép vi se lõ ja vas la ta alap ján, az Eu ró pai Par la ment tel
foly ta tott kon zul tá ci ót és a Bi zott ság egyet ér té sét köve -
tõen ha tá roz.”

31. A 14. cikk a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:

a) az (1) be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„Amennyi ben a nem zet kö zi hely zet mû ve le ti fel lé pést
tesz szük sé ges sé, a Ta nács el fo gad ja a szük sé ges ha tá ro za -
to kat. A ha tá ro zat ban meg kell ha tá roz ni an nak cél ja it, ha -
tó kö rét, az Unió ren del ke zé sé re bo csá tan dó esz kö zö ket és
szük ség ese tén idõ tar ta mát, va la mint vég re haj tá sá nak fel -
té te le it.”;

b) a (2) be kez dés az (1) be kez dés má so dik al be kez dé -
sé vé vá lik, a kö vet ke zõ be kez dé sek szá mo zá sa pe dig en -
nek meg fele lõen mó do sul. A je len le gi (2) be kez dés elsõ
mon da tá ban az „együt tes fel lé pést” szö veg rész he lyé be az
„ilyen ha tá ro za tot” szö veg, a „fel lé pés” szö veg rész he lyé -
be pe dig a „ha tá ro zat” szö veg lép. Az utol só mon da tot el
kell hagy ni;

c) a (2) be kez dés ként új ra szá mo zott (3) be kez dés ben
az „együt tes fel lé pé sek” szö veg rész he lyé be az „(1) be kez -
dés ben em lí tett ha tá ro za tok” szö veg lép;

d) a je len le gi (4) be kez dést el kell hagy ni, az azt kö ve tõ 
be kez dé sek szá mo zá sa pe dig en nek meg fele lõen (3), (4),
il let ve (5) be kez dés re vál to zik;

e) a (3) be kez dés ként új ra szá mo zott (5) be kez dés elsõ
mon da tá ban az „együt tes fel lé pés ke re té ben ter ve zett
nem ze ti ál lás pont ról vagy nem ze ti fel lé pés rõl idõ ben tá jé -
koz ta tást kell adni,” szö veg rész he lyé be az „az (1) be kez -
dés ben em lí tett ha tá ro zat ke re té ben ter ve zett nem ze ti ál -
lás pont ról vagy nem ze ti fel lé pés rõl az érin tett tag ál lam nak 
idõ ben tá jé koz ta tást kell ad nia,” szö veg lép;

f) a (4) be kez dés ként új ra szá mo zott (6) be kez dés elsõ
mon da tá ban az „amennyi ben a Ta nács nem ha tá ro zott,”
szö veg rész he lyé be az „amennyi ben a Ta nács nem vizs -
gál ta fe lül az (1) be kez dés ben em lí tett ha tá ro za tot,” szö -
veg, az „együt tes fel lé pés” szö veg rész he lyé be pe dig az
„em lí tett ha tá ro zat” szö veg lép;

g) az (5) be kez dés ként új ra szá mo zott (7) be kez dés elsõ
mon da tá ban az „együt tes fel lé pés” szö veg rész he lyé be az
„e cikk sze rin ti ha tá ro zat” szö veg lép, a be kez dés má so dik

mon da tá ban pe dig az „együt tes fel lé pés” szö veg rész he -
lyé be az „(1) be kez dés ben em lí tett ha tá ro zat” szö veg lép.

32. A 15. cikk ele jén az „A Ta nács kö zös ál lás pon to kat
fo gad el. A kö zös ál lás pon tok meg ha tá roz zák” szö veg rész
he lyé be az „A Ta nács ha tá ro za to kat fo gad el, ame lyek
meg ha tá roz zák” szö veg lép, a cikk vé gén ta lál ha tó az „a
kö zös” szö veg rész he lyé be pe dig az „az uni ós” szö veg lép.

33. A szö veg egy 15a. cik kel egé szül ki, amely a kö vet -
ke zõ mó do sí tá sok kal a 22. cikk szö ve gét ve szi át:

a) az (1) be kez dés ben a „Bár mely tag ál lam, il let ve a
Bi zott ság” szö veg rész he lyé be a „Bár mely tag ál lam, az
Unió kül ügyi és biz ton ság po li ti kai fõ kép vi se lõ je, il let ve a
fõ kép vi se lõ a Bi zott ság tá mo ga tá sá val” szö veg, a „ja vas -
la to kat” szö veg rész he lyé be pe dig a „kez de mé nye zé se ket
vagy ja vas la to kat” szö veg lép

b) a (2) be kez dés ben az „az el nök ség” szö veg rész he -
lyé be az „a fõ kép vi se lõ” szö veg, a „vagy a Bi zott ság, il let -
ve va la mely tag ál lam ké rel mé re” szö veg rész he lyé be pe -
dig a „vagy va la mely tag ál lam ké rel mé re” szö veg lép.

34. A szö veg egy 15b. cik kel egé szül ki, amely a kö vet -
ke zõ mó do sí tá sok kal a 23. cikk szö ve gét ve szi át:

a) az (1) be kez dés elsõ al be kez dé sé nek he lyé be a kö -
vet ke zõ szö veg lép: „Amennyi ben e fe je zet más képp nem
ren del ke zik az e fe je zet ál tal sza bá lyo zott ha tá ro za to kat az 
Eu ró pai Ta nács és a Ta nács egy han gú lag fo gad ja el. Jog al -
ko tá si ak tu sok el fo ga dá sa ki zárt.”; a má so dik al be kez dés
utol só mon da tá nak he lyé be pe dig a kö vet ke zõ szö veg lép:
„Ha a Ta nács nak azok a tag jai, akik tar tóz ko dá suk hoz
ilyen nyi lat ko za tot fûz tek, a tag ál la mok leg alább egy har -
ma dát és egy ben az Unió né pes sé gé nek leg alább egy har -
ma dát kép vi se lik, a ha tá ro zat nem ke rül el fo ga dás ra.”;

b) a (2) be kez dés a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:
i.  az elsõ fran cia be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ két

fran cia be kez dés lép:
„– ami kor az Eu ró pai Ta nács nak az Unió stra té -

gi ai ér de ke it és cél ki tû zé se it meg ha tá ro zó, a
10b. cikk (1) be kez dé se sze rin ti ha tá ro za ta
alap ján az Unió fel lé pé sét vagy ál lás pont ját
meg ha tá ro zó ha tá ro za tot fo gad el;

–  ami kor az Unió fel lé pé sét vagy ál lás pont ját
meg ha tá ro zó ha tá ro za tot az Unió kül ügyi és
biz ton ság po li ti kai fõ kép vi se lõ je ál tal be nyúj -
tott olyan ja vas lat alap ján fo gad ja el, amely -
nek be nyúj tá sá ra a fõ kép vi se lõt az Eu ró pai
Ta nács sa ját, vagy a fõ kép vi se lõ kez de mé nye -
zé sé re kü lön fel kér te;”;

ii. a har ma dik fran cia be kez dés sé váló má so dik
fran cia be kez dés ben az „együt tes fel lé pés vagy
kö zös ál lás pont” szö veg rész he lyé be az „az Unió 
va la mely fel lé pé sét vagy ál lás pont ját meg ha tá ro -
zó ha tá ro zat” szö veg lép;

iii. a má so dik al be kez dés elsõ mon da tá ban a „fon -
tos” szö veg rész he lyé be a „lét fon tos sá gú” szö -
veg lép; az utol só mon dat he lyé be a kö vet ke zõ
szö veg lép: „A fõ kép vi se lõ az érin tett tag ál lam -
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mal in ten zív kon zul tá ci ót foly tat a tag ál lam szá -
má ra el fo gad ha tó meg ol dás fel ku ta tá sá ra.
Amennyi ben nem jár si ker rel, a Ta nács mi nõ sí -
tett több ség gel el jár va kér he ti, hogy az ügyet
egy han gú lag el fo ga dan dó ha tá ro zat meg ho za ta la 
ér de ké ben ter jesszék az Eu ró pai Ta nács elé.”;

iv. a har ma dik al be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ új
(3) be kez dés lép, az utol só al be kez dés (4) be kez -
dés re, a (3) be kez dés pe dig (5) be kez dés re vál to -
zik:
„(3) Az Eu ró pai Ta nács egy han gú lag el fo ga dott
ha tá ro zat ban úgy ren del kez het, hogy a Ta nács a
(2) be kez dés ben em lí tet tek tõl el té rõ ese tek ben is
el jár hat mi nõ sí tett több ség gel.”;

c) az új (4) be kez dés ben az „Ez a be kez dés nem vo nat -
ko zik” szö veg rész he lyé be az „A (2) és (3) be kez dés nem
vo nat ko zik” szö veg lép.

35. A 16. cikk a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:

a) a „köl csö nö sen tá jé koz tat ják egy mást és” szö veg -
részt el kell hagy ni, az „A Ta ná cson” szö veg rész he lyé be
az „Az Euró pai Ta ná cson és a Ta ná cson” szö veg, az
„annak biz to sí tá sa ér de ké ben, hogy össze han golt és egy
irány ba mu ta tó cse lek vé sük út ján az Unió be fo lyá sa a le -
he tõ leg ered mé nye seb ben ér vé nye sül jön.” szö veg rész he -
lyé be pe dig az „annak ér de ké ben, hogy a kér dés vo nat ko -
zá sá ban kö zös meg kö ze lí tést ala kít sa nak ki.” szö veg lép;

b) a cikk az elsõ mon dat után a kö vet ke zõ szö veg gel egé -
szül ki: „A tag ál la mok az Unió ér de ke it érin tõ bár mely nem -
zet kö zi szin tû fel lé pés vagy kö te le zett ség vál la lás meg té te le
elõtt egyez tet nek a töb bi tag ál lam mal a Ta nács ban vagy az
Euró pai Ta nács ban. A tag ál la mok, egy irány ba mu ta tó fel lé -
pé sük út ján, biz to sít ják, hogy az Unió ké pes le gyen ér de ke i -
nek és ér té ke i nek nem zet kö zi szin ten való ér vé nye sí té sé re. A 
tag ál la mok köl csö nö sen szo li dá ri sak egy más iránt.”;

c) a cikk a kö vet ke zõ két be kez dés sel egé szül ki:

„Ha az Euró pai Ta nács, vagy a Ta nács az elsõ be kez dés
sze rin ti uni ós kö zös meg kö ze lí tést ha tá roz meg, az Unió
kül ügyi és biz ton ság po li ti kai fõ kép vi se lõ je és a tag ál la -
mok kül ügy mi nisz te rei a Ta nács ke re té ben össze han gol -
ják te vé keny sé ge i ket.

A tag ál la mok dip lo má ci ai kép vi se le tei és az Unió kül -
dött sé gei a har ma dik or szá gok ban és a nem zet kö zi szer ve -
ze tek ben együtt mû köd nek egy más sal és hoz zá já rul nak a
kö zös meg kö ze lí tés ki ala kí tá sá hoz és vég re haj tá sá hoz.”

36. A 49. pont sze rint mó do sí tott szö ve gû 17. cikk szá -
mo zá sa 28a. cikk re vál to zik.

37. A 18. cikk a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:

a) az (1)–(4) be kez dést el kell hagy ni;

b) az (5) be kez dés szá mo zat lan be kez dés sé vá lik, és szö -
ve gé ben az „ami kor azt szük sé ges nek íté li,” szö veg rész he -
lyé be az „az Unió kül ügyi és biz ton ság po li ti kai fõ kép vi se lõ -
jé nek ja vas la ta alap ján” szö veg lép, és a cikk a vé gén a kö vet -
ke zõ mon dat tal egé szül ki: „A kü lön le ges kép vi se lõ meg bí -
za tá sát a fõ kép vi se lõ irá nyí tá sa alap ján lát ja el.”

38. A 19. cikk a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:
a) az (1) be kez dés elsõ és má so dik al be kez dé sé ben az

„a kö zös ál lás pon to kat.” szö veg rész he lyé be az „az Unió
ál lás pont ja it.” szö veg lép, az elsõ al be kez dés a vé gén a kö -
vet ke zõ mon dat tal egé szül ki: „En nek az össze han go lás -
nak a meg szer ve zé sé rõl az Unió kül ügyi és biz ton ság po li -
ti kai fõ kép vi se lõ je gon dos ko dik.”;

b) a (2) be kez dés a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:
i.  az elsõ al be kez dés ben az „Az (1) be kez dés és a

14. cikk (3) be kez dé sé nek sé rel me nél kül” szö -
veg rész he lyé be az „A 11. cikk (3) be kez dé sé vel
össz hang ban” szö veg lép, to váb bá a „töb bi tag ál -
la mot” szö veg rész he lyé be a „töb bi tag ál la mot,
va la mint a fõ kép vi se lõt” szö veg lép;

ii. a má so dik al be kez dés elsõ mon da tá ban a „töb bi
tag ál la mot” szö veg rész he lyé be a „töb bi tag ál la -
mot és a fõ kép vi se lõt” szö veg lép; a má so dik
mon dat ban az „ál lan dó” szö veg részt el kell
hagy ni, a „gon dos kod nak az Unió ál lás pont ja i -
nak, il let ve ér de ke i nek vé del mé rõl.” szö veg rész
he lyé be pe dig a „vé del me zik az Unió ál lás pont -
ja it és ér de ke it.” szö veg lép;

iii. a be kez dés a kö vet ke zõ új har ma dik al be kez dés -
sel egé szül ki:
„Ha az Unió az Egye sült Nem ze tek Biz ton sá gi
Ta ná csá nak na pi rend jén sze rep lõ va la mely ügy -
ben meg ha tá roz ta ál lás pont ját, azok a tag ál la -
mok, ame lyek részt vesz nek a Biz ton sá gi Ta nács
ülé sén, kö te le sek kér ni a fõ kép vi se lõ meg hall ga -
tá sát az Unió ál lás pont já nak ki fej té se cél já ból.”

39. A 20. cikk a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:
a) az elsõ be kez dés ben az „a Bi zott ság” szö veg rész he -

lyé be az „az Unió” szö veg, az „a Ta nács ál tal el fo ga dott
kö zös ál lás pon tok és együt tes fel lé pé sek tisz te let ben tar tá -
sá nak, il let ve vég re haj tá sá nak biz to sí tá sá ban.” szö veg rész 
he lyé be pe dig az „az e fe je zet alap ján el fo ga dott, az Unió
fel lé pé sét vagy ál lás pont ját meg ha tá ro zó ha tá ro za tok tisz -
te let ben tar tá sá nak, il let ve vég re haj tá sá nak biz to sí tá sa ér -
de ké ben.” szö veg lép;

b) a má so dik be kez dés ben az „in for má ció cse ré vel, kö -
zös ér té ke lé sek ké szí té sé vel” szö veg rész he lyé be az „in -
for má ció cse ré vel és kö zös ér té ke lé sek ké szí té sé vel” szö -
veg lép, az „és az Euró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés
20. cik ké ben em lí tett ren del ke zé sek vég re haj tá sá hoz való
hoz zá já ru lá suk kal” szö veg részt pe dig el kell hagy ni;

c) a cikk a kö vet ke zõ új be kez dés sel egé szül ki:
„Hoz zá já rul nak az Euró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló

szer zõ dés 17. cik ke (2) be kez dé sé nek c) pont já ban em lí -
tett, az uni ós pol gá rok szá má ra har ma dik or szá gok te rü le -
tén biz to sí tan dó vé de lem re vo nat ko zó jog ér vé nye sí té sé -
hez, valamint az em lí tett szer zõ dés 20. cik ke alap ján el fo -
ga dott in téz ke dé sek vég re haj tá sá hoz.”

40. A 21. cikk a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:
a) az elsõ be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:
„Az Unió kül ügyi és biz ton ság po li ti kai fõ kép vi se lõ je

rend sze re sen kon zul tál az Euró pai Par la ment tel a kö zös
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kül- és biz ton ság po li ti ka, valamint a kö zös biz ton ság- és
vé de lem po li ti ka fõbb vo nat ko zá sa i ról és alap ve tõ vá lasz -
tá si le he tõ sé ge i rõl, to váb bá fo lya ma to san tá jé koz tat ja
ezen po li ti kák ala ku lá sá ról. Gon dos ko dik ar ról, hogy az
Euró pai Par la ment né ze te it kel lõ kép pen figye lembe ve -
gyék. Az Euró pai Par la ment tá jé koz ta tá sá ba a kü lön le ges
kép vi se lõ ket is be le het von ni.”;

b) a má so dik be kez dés elsõ mon da tá ban a „Ta nács hoz” 
szö veg rész he lyé be a „Ta nács hoz és a fõ kép vi se lõ höz”
szö veg lép; a má so dik mon dat ban az „éven te” szö veg rész
he lyé be az „éven te két al ka lom mal” szö veg, a „kö zös kül-
és biz ton ság po li ti ka” szö veg rész he lyé be pe dig a „kö zös
kül- és biz ton ság po li ti ka – ide ért ve a kö zös biz ton ság- és
vé de lem po li ti kát is –” szö veg lép.

41. A 22. cikk szá mo zá sa 15a. cikk re vál to zik; szö ve ge
az aláb bi 33. pont ban fog lal tak nak meg fele lõen mó do sul.

42. A 23. cikk szá mo zá sa 15b. cikk re vál to zik; szö ve ge 
az aláb bi 34. pont ban fog lal tak nak meg fele lõen mó do sul.

43. A 24. cikk he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„24. CIKK

Az Unió az e fe je zet ál tal sza bá lyo zott te rü le te ken egy
vagy több ál lam mal vagy nem zet kö zi szer ve zet tel meg ál -
la po dá so kat köt het.”

44. A 25. cikk a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:

a) az elsõ be kez dés elsõ mon da tá ban az „Az Eu ró pai
Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés” szö veg rész he lyé be az
„Az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés” szö veg, a 
„Ta nács ké rel mé re” szö veg rész he lyé be pe dig a „Ta nács,
il let ve az Unió kül ügyi és biz ton ság po li ti kai fõ kép vi se lõ -
jé nek ké rel mé re” szö veg lép; a má so dik mon dat ban az „Az 
el nök ség és a Bi zott ság ha tás kö re i nek sé rel me nél kül”
szö veg rész he lyé be az „A fõ kép vi se lõ ha tás kö re i nek sé rel -
me nél kül” szö veg lép;

b) a má so dik be kez dés szö ve gé nek he lyé be a kö vet ke -
zõ szö veg lép: „E fe je zet ke re tén be lül – a Ta nács és a fõ -
kép vi se lõ fe le lõs sé ge mel lett – a Po li ti kai és Biz ton sá gi
Bi zott ság gya ko rol ja a 28b. cikk ben meg ha tá ro zot tak sze -
rin ti vál ság ke ze lõ mû ve le tek po li ti kai el len õr zé sét és stra -
té gi ai irá nyí tá sát.”;

c) a har ma dik be kez dés bõl az „– a 47. cikk sé rel me
nél kül –” szö veg részt el kell hagy ni.

45. A 26. cikk és a 27. cikk ha tá lyát vesz ti. A szö veg a
kö vet ke zõ 25a. és 25b. cik kel egé szül ki; a 25b. cikk a
47. cik ket vált ja fel:

„25A. CIKK

Az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés 16b. cik -
ké nek meg fele lõen és el tér ve an nak (2) be kez dé sé tõl, a
Ta nács a ter mé sze tes sze mé lyek nek az e fe je zet al kal ma -
zá si kö ré be tar to zó te vé keny sé ge ik so rán a sze mé lyes ada -
ta ik nak a tag ál la mok ál tal vég zett fel dol go zá sa te kin te té -
ben tör té nõ vé del mé re, va la mint az ilyen ada tok sza bad
áram lá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat meg ál la pí tó ha tá ro za -

tot fo gad el. E sza bá lyok tisz te let ben tar tá sát füg get len ha -
tó sá gok el len õr zik.

25B. CIKK

A kö zös kül- és biz ton ság po li ti ka vég re haj tá sa nem sér -
ti az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés 2b–2e.
cik ké ben fel so rolt uni ós ha tás kö rök gya kor lá sá ra vo nat ko -
zó an a Szer zõ dé sek ben az in téz mé nyek ré szé re elõ írt el já -
rá sok al kal ma zá sát és az in téz mé nyek erre vo nat ko zó ha -
tás kö re i nek ter je del mét.

Ha son ló kép pen, az e cik kek ben fel so rolt po li ti kák vég -
re haj tá sa nem sér ti az Unió e fe je zet ben em lí tett ha tás kö re -
i nek gya kor lá sá ra vo nat ko zó an a Szer zõ dé sek ben az in téz -
mé nyek ré szé re elõ írt el já rá sok al kal ma zá sát és az in téz -
mé nyek vo nat ko zó ha tás kö re i nek ter je del mét.”

46. A meg erõ sí tett együtt mû kö dés re vo nat ko zó
27a–27e. cikk he lyé be a fen ti 22. pont nak meg fele lõen a
10. cikk lép.

47. A 28. cikk a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:
a) az (1) be kez dést el kell hagy ni, az azt kö ve tõ be kez -

dé sek szá mo zá sa pe dig en nek meg fele lõen meg vál to zik;
az „Eu ró pai Kö zös sé gek” szö veg rész he lyé be az egész
cikk ben az „Unió” szö veg lép;

b) az (1) be kez dés ként új ra szá mo zott (2) be kez dés ben
az „e cím ben em lí tett te rü le tek re vo nat ko zó ren del ke zé -
sek” szö veg rész he lyé be az „e fe je zet vég re haj tá sa” szö -
veg lép;

c) a (2) be kez dés ként új ra szá mo zott (3) be kez dés elsõ al -
be kez dé sé ben az „A fen ti ren del ke zé sek vég re haj tá sa” szö -
veg rész he lyé be az „Az e fe je zet vég re haj tá sa” szö veg lép;

d) a cikk a kö vet ke zõ új (3) be kez dés sel egé szül ki, a
(4) be kez dést el kell hagy ni:

„(3) A Ta nács ha tá ro zat ban meg ha tá roz za azo kat a kü lön
el já rá so kat, ame lyek ga ran tál ják az Unió költ ség ve té sé ben a
kö zös biz ton ság- és vé de lem po li ti ka ke re té ben vég re haj tan -
dó in téz ke dé sek, kü lö nö sen pe dig a 28a. cikk (1) be kez dé sé -
ben és a 28b. cikk ben em lí tett misszi ó kat elõ ké szí tõ te vé -
keny sé gek sür gõs fi nan szí ro zá sá ra szol gá ló elõ irány za tok -
hoz való gyors hoz zá fé rést. A Ta nács az Eu ró pai Par la ment -
tel foly ta tott kon zul tá ci ót köve tõen ha tá roz.

A 28a. cikk (1) be kez dé sé ben és a 28b. cikk ben em lí tett
misszi ó kat elõ ké szí tõ azon te vé keny sé gek fi nan szí ro zá sá -
ra, ame lyek nem az Unió költ ség ve té sét ter he lik, a tag ál la -
mok hoz zá já ru lá sa i ból egy in du ló ala pot kell lét re hoz ni.

A Ta nács az Unió kül ügyi és biz ton ság po li ti kai fõ kép -
vi se lõ jé nek ja vas la ta alap ján, mi nõ sí tett több ség gel el fo -
ga dott ha tá ro za tok ban meg ha tá roz za:

a) az in du ló alap lét re ho zá sá ra és fi nan szí ro zá sá ra vo -
nat ko zó sza bá lyo kat, így kü lö nö sen az alap ren del ke zé sé -
re bo csá tott pénz esz kö zök össze gét,

b) az in du ló alap ke ze lé sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat,
c) a pénz ügyi el len õr zés re vo nat ko zó sza bá lyo kat.
Ha a 28a. cikk (1) be kez dé sé ben és a 28b. cikk ben em lí -

tett misszió az Unió költ ség ve té sé nek ter hé re nem fi nan -
szí roz ha tó, a Ta nács fel ha tal maz za a fõ kép vi se lõt az alap
igény be vé te lé re. A fõ kép vi se lõ e fel ha tal ma zás vég re haj -
tá sá ról je len tést tesz a Ta nács nak.”
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KÖZÖS BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKA

48. A szö veg a kö vet ke zõ új 2. sza kasszal egé szül ki:

„2. SZAKASZ
A KÖZÖS BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKÁRA 

VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK”

49. A szö veg egy 28a. cik kel egé szül ki, amely a kö vet -
ke zõ mó do sí tá sok kal a 17. cikk szö ve gét ve szi át:

a) a cikk a kö vet ke zõ új (1) be kez dés sel egé szül ki, az
azt kö ve tõ be kez dés (2) be kez dés sé vá lik:

„(1) A kö zös biz ton ság- és vé de lem po li ti ka a kö zös kül- 
és biz ton ság po li ti ka szer ves ré sze. E po li ti ka pol gá ri és ka -
to nai esz kö zök igény be vé te lé vel biz to sít ja az Unió mû ve -
le ti ké pes sé gét. Az Unió eze ket az esz kö zö ket az Egye sült
Nem ze tek Alap ok má nyá nak alap el ve i vel össz hang ban
igény be ve he ti az Uni ón kí vü li bé ke fenn tar tó, konf lik tus -
meg elõ zõ és a nem zet kö zi biz ton sá got erõ sí tõ misszi ók -
ban. E fel ada tok vég re haj tá sa a tag ál la mok ál tal ren del ke -
zés re bo csá tott ké pes sé ge ken ala pul.”;

b) a (2) be kez dés ként új ra szá mo zott (1) be kez dés a kö -
vet ke zõ kép pen mó do sul:

i. az elsõ al be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ szö veg
lép:
„(2) A kö zös biz ton ság- és vé de lem po li ti ka ma -
gá ban fog lal ja egy kö zös uni ós vé de lem po li ti ka
fo ko za tos ki ala kí tá sát. Ez, amennyi ben az Eu ró -
pai Ta nács egy han gú lag úgy ha tá roz, kö zös vé -
de lem hez ve zet. Eb ben az eset ben az Eu ró pai Ta -
nács a tag ál la mok nak ajánl ja egy ilyen ha tá ro zat -
nak az al kot má nyos kö ve tel mé nye ik nek meg fe -
le lõ el fo ga dá sát.”;

ii. a má so dik al be kez dés ben az „Unió e cikk sze rin -
ti po li ti ká ja” szö veg rész he lyé be az „Unió e sza -
kasz sze rin ti po li ti ká ja” szö veg lép;

iii. a har ma dik al be kez dést el kell hagy ni;
c) a je len le gi (2), (3), (4) és (5) be kez dés he lyé be a kö -

vet ke zõ (3)–(7) be kez dés lép:
„(3) A tag ál la mok a Ta nács ál tal meg ha tá ro zott cél ki tû -

zé sek meg va ló sí tá sá hoz való hoz zá já ru lás ként a kö zös
biz ton ság- és vé de lem po li ti ka vég re haj tá sá hoz pol gá ri és
ka to nai ké pes sé ge ket bo csá ta nak az Unió ren del ke zé sé re.
Azok a tag ál la mok, ame lyek kö zö sen több nem ze ti sé gû
erõ ket ál lí ta nak fel, eze ket szin tén a kö zös biz ton ság- és
vé de lem po li ti ka ren del ke zé sé re bo csát hat ják.

A tag ál la mok vál lal ják, hogy fo ko za to san fej lesz tik ka -
to nai ké pes sé ge i ket. A vé del mi ké pes ség-fej lesz té si, ku ta -
tá si, be szer zé si és fegy ver ze ti kér dé sek kel fog lal ko zó ügy -
nök ség (a továb biak ban: Eu ró pai Vé del mi Ügy nök ség)
meg ál la pít ja a mû ve le ti igé nye ket, tá mo gat ja az ezen igé -
nyek ki elé gí té sét szol gá ló in téz ke dé se ket, hoz zá já rul a vé -
del mi szek tor ipa ri és tech no ló gi ai alap ja i nak erõ sí té sé hez
szük sé ges in téz ke dé sek meg ha tá ro zá sá hoz és – adott eset -
ben – vég re haj tá sá hoz, részt vesz egy eu ró pai fegy ver zet-
és ké pes ség po li ti ka meg ha tá ro zá sá ban, va la mint se gí ti a
Ta ná csot a ka to nai ké pes sé gek ja ví tá sá nak ér té ke lé sé ben.

(4) A kö zös biz ton ság- és vé de lem po li ti ká ra vo nat ko zó
ha tá ro za to kat, ide ért ve az e cikk ben em lí tett misszi ók
meg in dí tá sá ra vo nat ko zó ha tá ro za to kat is, a Ta nács fo gad -
ja el egy han gú lag, az Unió kül ügyi és biz ton ság po li ti kai
fõ kép vi se lõ jé nek ja vas la ta vagy egy tag ál lam kez de mé -
nye zé se alap ján. A fõ kép vi se lõ, adott eset ben a Bi zott ság -
gal kö zö sen, nem ze ti erõ for rá sok és uni ós esz kö zök fel -
hasz ná lá sát egy aránt in dít vá nyoz hat ja.

(5) A Ta nács az Unió ér té ke i nek vé del me és ér de ke i nek
ér vé nye sí té se cél já ból egyes misszi ók nak az Unió ke re té -
ben tör té nõ vég re haj tá sá val a tag ál la mok egy cso port ját is
meg bíz hat ja. Az ilyen misszi ók vég re haj tá sá ra a 28c. cik -
ket kell al kal maz ni.

(6) Azok a ma ga sabb kö ve tel mé nye ket ki elé gí tõ ka to -
nai ké pes sé gek kel ren del ke zõ tag ál la mok, ame lyek a leg -
na gyobb kö ve tel mé nye ket tá masz tó misszi ók ra te kin tet tel
ezen a te rü le ten szi go rúbb kö te le zett sé ge ket vál lal tak, az
Unió ke re te in be lül ál lan dó struk tu rált együtt mû kö dést
ala kí ta nak ki. Az ilyen együtt mû kö dés re a 28e. cik ket kell
al kal maz ni. Ez nem érin ti a 28b. cikk ben fog lalt ren del ke -
zé se ket.

(7) A tag ál la mok va la me lyi ké nek te rü le te el le ni fegy ve -
res tá ma dás ese tén a töb bi tag ál lam – az Egye sült Nem ze -
tek Alap ok má nyá nak 51. cik ké vel össz hang ban – kö te les
min den ren del ke zé sé re álló se gít sé get és tá mo ga tást meg -
ad ni en nek az ál lam nak. Ez nem érin ti az egyes tag ál la mok 
biz ton ság- és vé de lem po li ti ká já nak egye di jel le gét.

Az e te rü le ten vál lalt kö te le zett sé gek nek és együtt mû -
kö dés nek össz hang ban kell len ni ük az Észak-at lan ti Szer -
zõ dés Szer ve ze té nek ke re te in be lül tett kö te le zett ség vál la -
lá sok kal, amely szer ve zet az ab ban ré szes ál la mok szá má -
ra to vább ra is a kol lek tív vé de lem alap ját ké pe zi, és an nak
vég re haj tá si fó ru ma ma rad.”

50. A szö veg a kö vet ke zõ új 28b–28e. cik kel egé szül ki:

„28B. CIKK

(1) A 28a. cikk (1) be kez dé sé ben em lí tett misszi ók,
ame lyek vég re haj tá sa so rán az Unió pol gá ri és ka to nai esz -
kö zö ket ve het igény be, kö zös le sze re lé si mû ve le te ket, hu -
ma ni tá ri us és men té si fel ada to kat, ka to nai ta nács adói és
se gít ség nyúj tá si fel ada to kat, konf lik tus meg elõ zést és bé -
ke fenn tar tást, har co ló erõk vál ság ke ze lés ben ki fej tett fel -
ada ta it – be le ért ve a bé ke te rem tést is – és a konf lik tu sok
le zá rá sát köve tõen a hely zet sta bi li zá lá sá ra irá nyu ló mû -
ve le te ket fog lal nak ma guk ban. E misszi ók mind egyi ke
hoz zá já rul hat a ter ro riz mus el le ni küz de lem hez, ide ért ve a
ter ro riz mus el len sa ját te rü le tü kön küz dõ har ma dik or szá -
gok tá mo ga tá sát is.

(2) A Ta nács ha tá ro zat ban meg ha tá roz za az (1) be kez -
dés ben em lí tett misszi ók cél ja it, ha tó kö rét és vég re haj tá -
suk ál ta lá nos fel té te le it. Az Unió kül ügyi és biz ton ság po li -
ti kai fõ kép vi se lõ je – a Ta nács irá nyí tá sá val és a Po li ti kai
és Biz ton sá gi Bi zott ság gal szo ros és ál lan dó kap cso la tot
tart va – gon dos ko dik e misszi ók pol gá ri és ka to nai vo nat -
ko zá sa i nak össze han go lá sá ról.
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28C. CIKK

(1) A 28b. cikk nek meg fele lõen el fo ga dott ha tá ro za tok
ke re té ben a Ta nács va la mely misszió vég re haj tá sá val a
misszi ó ban részt ven ni szán dé ko zó, és az an nak el lá tá sá -
hoz szük sé ges ké pes sé gek kel ren del ke zõ tag ál la mok egy
cso port ját is meg bíz hat ja. Ezek a tag ál la mok az Unió kül -
ügyi és biz ton ság po li ti kai fõ kép vi se lõ jé nek rész vé te le
mel lett egy más kö zött meg ál la pod nak a misszió vég re haj -
tá sá nak rész le te i rõl.

(2) A misszi ó ban részt vevõ tag ál la mok sa ját kez de mé -
nye zé sük re vagy va la mely má sik tag ál lam ké ré sé re rend -
sze re sen tá jé koz tat ják a Ta ná csot an nak ala ku lá sá ról. Ha a
misszió vég re haj tá sa je len tõs kö vet kez mé nyek kel jár, il -
let ve ha a misszió az (1) be kez dés ben em lí tett ha tá ro za tok -
ban rög zí tett cél já nak, ha tó kö ré nek vagy sza bá lya i nak
mó do sí tá sa vá lik szük sé ges sé, a részt vevõ tag ál la mok er -
rõl ha la dék ta la nul ér te sí tik a Ta ná csot. Ezek ben az ese tek -
ben a Ta nács el fo gad ja a szük sé ges ha tá ro za to kat.

28D. CIKK

(1) A 28a. cikk (3) be kez dé sé ben em lí tett Eu ró pai Vé -
del mi Ügy nök ség, amely a Ta nács irá nyí tá sa alatt áll, a kö -
vet ke zõ fel ada to kat lát ja el:

a) hoz zá já rul a tag ál la mok ka to nai ké pes sé ge i re vo nat -
ko zó cél ki tû zé sek meg ha tá ro zá sá hoz és a tag ál la mok ál tal
a ka to nai ké pes sé gek re vo nat ko zó an vál lalt kö te le zett sé -
gek tel je sí té sé nek ér té ke lé sé hez;

b) elõ moz dít ja a mû ve le ti igé nyek har mo ni zá lá sát, va -
la mint ha té kony és egy más sal kom pa ti bi lis be szer zé si
mód sze rek el fo ga dá sát;

c) a ka to nai ké pes sé gek re vo nat ko zó cél ki tû zé sek tel -
je sí té se ér de ké ben több ol da lú pro jek tek re tesz ja vas la tot,
gon dos ko dik a tag ál la mok ál tal vég re haj tott prog ra mok
össze han go lá sá ról és a kü lön meg ha tá ro zott együtt mû kö -
dé si prog ra mok irá nyí tá sá ról;

d) tá mo gat ja a vé del mi tech no ló gi ai ku ta tá so kat, to -
váb bá ko or di nál ja és ter ve zi a kö zös ku ta tá si te vé keny sé -
ge ket és a jö võ be li mû ve le ti igé nyek ki elé gí té sét szol gá ló
mû sza ki meg ol dá sok fel ku ta tá sát;

e) hoz zá já rul min den olyan hasz nos in téz ke dés meg ha -
tá ro zá sá hoz és adott eset ben vég re haj tá sá hoz, ame lyek a
vé del mi szek tor ipa ri és tech no ló gi ai alap ja i nak erõ sí té sét
vagy a ka to nai ki adá sok ha té kony sá gá nak ja ví tá sát szol -
gál ják.

(2) Az Eu ró pai Vé del mi Ügy nök ség az ab ban részt ven -
ni kí vá nó va la mennyi tag ál lam szá má ra nyit va áll. A Ta -
nács mi nõ sí tett több ség gel el fo ga dott ha tá ro zat ban meg ál -
la pít ja az ügy nök ség jog ál lá sát, meg ha tá roz za szék he lyét
és mû kö dé sé nek sza bá lya it. Eb ben a ha tá ro zat ban figye -
lembe kell ven ni az ügy nök ség ben való tény le ges rész vé -
tel szint jét. Az ügy nök sé gen be lül a kö zös pro jek tek ben
részt vevõ tag ál la mo kat tö mö rí tõ kü lön cso por tok jön nek
lét re. Az ügy nök ség fel ada ta it szük ség ese tén a Bi zott ság -
gal kap cso la tot tart va lát ja el.

28E. CIKK

(1) Azok a tag ál la mok, ame lyek részt kí ván nak ven ni a
28a. cikk (6) be kez dé sé ben em lí tett ál lan dó struk tu rált
együtt mû kö dés ben, és ame lyek meg fe lel nek a kö ve tel mé -
nyek nek és kö te le zett sé get vál lal nak a ka to nai ké pes sé -
gek re vo nat ko zó an az ál lan dó struk tu rált együtt mû kö dés -
rõl  szóló jegy zõ könyv ben fog lal tak sze rint, be je len tik
szán dé ku kat a Ta nács nak és az Unió kül ügyi és biz ton ság -
po li ti kai fõ kép vi se lõ jé nek.

(2) Az (1) be kez dés ben em lí tett be je len tés tõl szá mí tott
há rom hó na pon be lül a Ta nács ha tá ro za tot fo gad el az ál -
lan dó struk tu rált együtt mû kö dés lét re ho zá sá ról és a részt
vevõ tag ál la mok lis tá já ról. A Ta nács a fõ kép vi se lõ vel
foly ta tott kon zul tá ci ót köve tõen, mi nõ sí tett több ség gel ha -
tá roz.

(3) Bár mely tag ál lam, ame lyik egy ké sõb bi sza kasz ban
részt kí ván ven ni az ál lan dó struk tu rált együtt mû kö dés -
ben, e szán dé kát be je len ti a Ta nács nak és a fõ kép vi se lõ -
nek.

A Ta nács ha tá ro za tot fo gad el, amely ben meg erõ sí ti,
hogy az érin tett tag ál lam, amely meg fe lel a kö ve tel mé -
nyek nek, és meg tet te a kö te le zett ség vál la lá so kat az ál lan -
dó struk tu rált együtt mû kö dés rõl  szóló jegy zõ könyv 1. és
2. cik ké ben fog lal tak sze rint, részt vesz az ál lan dó struk tu -
rált együtt mû kö dés ben. A Ta nács a fõ kép vi se lõ vel foly ta -
tott kon zul tá ci ót köve tõen, mi nõ sí tett több ség gel ha tá roz.
A sza va zás ban csak a részt vevõ tag ál la mo kat kép vi se lõ
ta ná csi ta gok vesz nek részt.

A mi nõ sí tett több sé get az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl
 szóló szer zõ dés 205. cik ke (3) be kez dé se a) pont já nak
meg fele lõen kell meg ha tá roz ni.

(4) Amennyi ben egy részt vevõ tag ál lam már nem fe lel
meg az ál lan dó struk tu rált együtt mû kö dés rõl  szóló jegy zõ -
könyv 1. és 2. cik ké ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek, vagy
nem ké pes tel je sí te ni az ott meg ha tá ro zott kö te le zett sé ge -
ket, a Ta nács az érin tett tag ál lam rész vé te li jo gát fel füg -
gesz tõ ha tá ro za tot fo gad hat el.

A Ta nács mi nõ sí tett több ség gel ha tá roz. A sza va zás -
ban – az érin tett tag ál la mot ki vé ve – csak a részt vevõ tag -
ál la mo kat kép vi se lõ ta ná csi ta gok vesz nek részt.

A mi nõ sí tett több sé get az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl
 szóló szer zõ dés 205. cik ke (3) be kez dé se a) pont já nak
meg fele lõen kell meg ha tá roz ni.

(5) Az a részt vevõ tag ál lam, amely ki kí ván lép ni az ál -
lan dó struk tu rált együtt mû kö dés bõl, ezen szán dé kát be je -
len ti a Ta nács nak, amely meg ál la pít ja, hogy az érin tett tag -
ál lam rész vé te le meg szûnt.

(6) A Ta nács a struk tu rált együtt mû kö dés ke re tei kö zött
el fo ga dan dó – a (2)–(5) be kez dés tõl el té rõ – ha tá ro za ta it
és aján lá sa it egy han gú lag fo gad ja el. E be kez dés al kal ma -
zá sá ban az egy han gú ság el éré sé hez ki zá ró lag a részt vevõ
tag ál la mo kat kép vi se lõ ta ná csi ta gok sza va za ta it kell
figye lembe ven ni.”

51. A VI. cím nek a bün te tõ ügyek ben foly ta tott igaz -
ság ügyi együtt mû kö dés re és a rend õrségi együtt mû kö dés -
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re vo nat ko zó 29–39. cik ke he lyé be az Eu ró pai Unió mû kö -
dé sé rõl  szóló szer zõ dés har ma dik ré sze IV. címe 1., 4. és 5. 
fe je ze té nek ren del ke zé sei lép nek. Az e szer zõ dés 2. cik ké -
nek aláb bi 64., 67. és 68. pont já ban fog lal tak sze rint a 29.
cik ket az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés 61.
cik ke, a 30. cik ket ugyan azon szer zõ dés 69f. és 69g. cik ke, 
a 31. cik ket ugyan azon szer zõ dés 69a., 69b. és 69d. cik ke, 
a 32. cik ket ugyan azon szer zõ dés 69h. cik ke, a 33. cik ket
ugyan azon szer zõ dés 69e. cik ke, a 36. cik ket pe dig ugyan -
azon szer zõ dés 61d. cik ke vált ja fel. A cím cím so rát el kell
hagy ni, a cím szá mo zá sa he lyé be pe dig a záró ren del ke zé -
sek re vo nat ko zó cím szá mo zá sa lép.

52. A VI. cím 40–40b. cik ke és a meg erõ sí tett együtt -
mû kö dés re vo nat ko zó je len le gi VII. cím 43–45. cik ke he -
lyé be a fen ti 22. pont nak meg fele lõen a 10. cikk lép és a
VII. cím cím so ra ha tá lyát vesz ti.

53. A 41. és 42. cikk ha tá lyát vesz ti.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

54. A záró ren del ke zé sek re vo nat ko zó VIII. cím az új
szá mo zás sze rint VI. cím re vál to zik; ez a cím, va la mint a
48., 49. és 53. cikk az aláb bi 56., 57. és 61. pont nak meg -
fele lõen mó do sul. A 47. cikk he lyé be a fen ti 45. pont nak
meg fele lõen a 25b. cikk lép, a 46. és 50. cikk pe dig ha tá -
lyát vesz ti.

55. A szö veg a kö vet ke zõ új 46a. cik kel egé szül ki:

„46A. CIKK

Az Unió jogi sze mély.”

56. A 48. cikk he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„48. CIKK

(1) A Szer zõ dé sek a ren des fe lül vizs gá la ti el já rás nak
meg fele lõen mó do sít ha tók. A Szer zõ dé sek az egy sze rû sí -
tett fe lül vizs gá la ti el já rás nak meg fele lõen is mó do sít ha -
tók.

Ren des fe lül vizs gá la ti el já rás
(2) Bár mely tag ál lam kor má nya, az Eu ró pai Par la ment

vagy a Bi zott ság ja vas la tot nyújt hat be a Ta nács nak a
Szer zõ dé sek mó do sí tá sá ra. A ja vas la tok egye bek mel lett
irá nyul hat nak a Szer zõ dé sek ál tal az Uni ó ra ru há zott ha -
tás kö rök bõ ví té sé re vagy szû kí té sé re. A ja vas la tot a Ta -
nács to váb bít ja az Eu ró pai Ta nács nak, és ar ról ér te sí ti a
nem ze ti par la men te ket.

(3) Ha az Eu ró pai Ta nács az Eu ró pai Par la ment tel és a
Bi zott ság gal foly ta tott kon zul tá ci ót köve tõen, egy sze rû
több ség gel a ja va solt mó do sí tá sok meg vi ta tá sa mel lett
dönt, az Eu ró pai Ta nács el nö ke a nem ze ti par la men tek nek, 
a tag ál la mok ál lam-, il let ve kor mány fõ i nek, valamint az
Eu ró pai Par la ment nek és a Bi zott ság nak a kép vi se lõ i bõl
álló kon ven tet hív össze. A mo ne tá ris te rü le tet érin tõ in -
téz mé nyi mó do sí tá sok ese té ben az Eu ró pai Köz pon ti
Bank kal is kon zul tál ni kell. A kon vent meg vizs gál ja a mó -

do sí tá sok ra vo nat ko zó ja vas la to kat és kon szen zus sal aján -
lá so kat fo gad el a tag ál la mok kor má nyai kép vi se lõ i nek
(4) be kez dés ben meg ha tá ro zott kon fe ren ci á ja szá má ra.

Amennyi ben a ja va solt mó do sí tá sok ter je del me nem in -
do kol ja, az Eu ró pai Ta nács az Eu ró pai Par la ment egyet ér -
té sét köve tõen egy sze rû több ség gel a kon vent össze hí vá -
sá nak mel lõ zé sé rõl dönt het. Eb ben az eset ben az Eu ró pai
Ta nács meg ha tá roz za egy, a tag ál la mok kor má nyai kép vi -
se lõ i nek rész vé te lé vel tar tan dó kon fe ren cia man dá tu mát.

(4) A tag ál la mok kor má nyai kép vi se lõ i nek kon fe ren ci á ját
a Ta nács el nö ke hív ja össze ab ból a cél ból, hogy kö zös meg -
egye zés sel meg ha tá roz zák a Szer zõ dé sek mó do sí tá sa it.

A mó do sí tá sok azt köve tõen lép nek ha tály ba, hogy azo -
kat al kot má nyos kö ve tel mé nye i nek meg fele lõen va la -
mennyi tag ál lam meg erõ sí tet te.

(5) Ha a Szer zõ dé sek mó do sí tá sá ról  szóló bár mely szer -
zõ dés alá írá sá tól szá mí tott két év el tel té vel az em lí tett
szer zõ dést a tag ál la mok négy ötö de már meg erõ sí tet te, egy
vagy több tag ál lam azon ban a meg erõ sí té si fo lya mat so rán 
ne héz sé gek kel szem be sül, az ügyet az Eu ró pai Ta nács elé
kell utal ni.

Egy sze rû sí tett mó do sí tá si el já rá sok
(6) Bár mely tag ál lam kor má nya, az Eu ró pai Par la ment

vagy a Bi zott ság ja vas la to kat nyújt hat be az Eu ró pai Ta -
nács nak az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés
har ma dik ré szé nek az Unió bel sõ po li ti ká i ra és te vé keny -
sé ge i re vo nat ko zó ren del ke zé sei tel jes vagy rész le ges fe -
lül vizs gá la ta ér de ké ben.

Az Eu ró pai Ta nács az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló
szer zõ dés har ma dik ré szé ben fog lalt ren del ke zé se ket ha tá -
ro zat tal egész ben vagy rész ben mó do sít hat ja. Az Eu ró pai
Ta nács az Eu ró pai Par la ment tel és a Bi zott ság gal, va la -
mint a mo ne tá ris te rü le tet érin tõ in téz mé nyi mó do sí tá sok
ese té ben az Eu ró pai Köz pon ti Bank kal foly ta tott kon zul tá -
ci ót köve tõen, egy han gú lag ha tá roz. Ez a ha tá ro zat csak
azt köve tõen lép ha tály ba, hogy a tag ál la mok sa ját al kot -
má nyos kö ve tel mé nye ik nek meg fele lõen azt jó vá hagy ták.

A má so dik al be kez dés ben em lí tett ha tá ro zat a Szer zõ -
dé sek ben az Uni ó ra ru há zott ha tás kö rö ket nem bõ vít he ti.

(7) Amennyi ben az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló
szer zõ dés vagy e szer zõ dés V. címe egy meg ha tá ro zott te -
rü le ten vagy eset ben a Ta nács szá má ra egy han gú ha tá ro -
zat ho za talt ír elõ, az Eu ró pai Ta nács ha tá ro zat ban fel ha tal -
maz hat ja a Ta ná csot, hogy az adott te rü le ten vagy eset ben
mi nõ sí tett több ség gel ha tá roz zon. Ez az al be kez dés nem
al kal maz ha tó a ka to nai vagy vé del mi vo nat ko zá sú dön té -
sek ese tén.

Amennyi ben az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer -
zõ dés úgy ren del ke zik, hogy a Ta nács nak egyes jog al ko tá -
si ak tu so kat kü lön le ges jog al ko tá si el já rás ke re té ben kell
el fo gad nia, az Eu ró pai Ta nács ha tá ro zat ban úgy ren del -
kez het, hogy az ilyen jog al ko tá si ak tu sok ren des jog al ko -
tá si el já rás ke re té ben is el fo gad ha tók.

Az Eu ró pai Ta nács nak az elsõ és má so dik al be kez dés
alap ján tett min den kez de mé nye zé sé rõl ér te sí te nie kell a
nem ze ti par la men te ket. Ha va la mely nem ze ti par la ment az 
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ér te sí tés idõ pont já tól szá mí tott hat hó na pon be lül ki fo gást
emel a ja vas lat tal szem ben, az elsõ vagy má so dik al be kez -
dés ben em lí tett ha tá ro za tot nem le het el fo gad ni. Ki fo gás
hi á nyá ban az Eu ró pai Ta nács a ha tá ro za tot el fo gad hat ja.

Az elsõ és má so dik al be kez dés sze rin ti ha tá ro za to kat az
Eu ró pai Ta nács egy han gú lag, az Eu ró pai Par la ment nek a
tag jai több sé gé vel el fo ga dott egyet ér té sét köve tõen fo gad -
ja el.”

57. A 49. cikk elsõ be kez dé se a kö vet ke zõ kép pen mó -
do sul:

a) az elsõ mon dat ban a „tisz te let ben tart ja a 6. cikk (1) be -
kez dé sé ben meg ál la pí tott alap el ve ket.” szö veg rész he lyé be a
„tisz te let ben tart ja az 1a. cikk ben em lí tett ér té ke ket, és el kö -
te le zett azok ér vé nye sí té se mel lett.” szö veg lép;

b) a má so dik mon dat ban a „Ké rel mét a Ta nács hoz kell
be nyúj ta nia” szö veg rész he lyé be az „A ké re lem rõl ér te sí -
te ni kell az Eu ró pai Par la men tet és a nem ze ti par la men te -
ket. A ké rel me zõ ál lam nak a ké rel met a Ta nács hoz kell be -
nyúj ta nia” szö veg, a „hoz zá já ru lá sát” szö veg rész he lyé be
pe dig a „egyet ér té sét” szö veg, az „egy han gú lag” szö veg -
rész he lyé be pe dig a „tag ja i nak több sé gé vel” szö veg lép;

c) a be kez dés a vé gén a kö vet ke zõ új mon dat tal egé szül 
ki: „Az Eu ró pai Ta nács ál tal meg ál la pí tott fel té te le ket
figye lembe kell ven ni.”

58. A szö veg a kö vet ke zõ új 49a. cik kel egé szül ki:

„49A. CIKK

(1) Sa ját al kot má nyos kö ve tel mé nye i vel össz hang ban a
tag ál la mok bár me lyi ke úgy ha tá roz hat, hogy ki lép az
 Unióból.

(2) A ki lé pést el ha tá ro zó tag ál lam ezt a szán dé kát be je -
len ti az Eu ró pai Ta nács nak. Az Eu ró pai Ta nács ál tal adott
irány mu ta tá sok alap ján az Unió tár gya lá so kat foly tat és
meg ál la po dást köt ez zel az ál lam mal, amely ben az érin tett
ál lam nak az Uni ó val való jö võ be li kap cso la ta i ra te kin tet -
tel meg ha tá roz zák az il le tõ ál lam ki lé pé sé nek rész le tes
sza bá lya it. Ezt a meg ál la po dást az Eu ró pai Unió mû kö dé -
sé rõl  szóló szer zõ dés 188n. cik ke (3) be kez dé sé nek meg -
fele lõen kell meg tár gyal ni. A meg ál la po dást az Unió ne vé -
ben a Ta nács köti meg mi nõ sí tett több ség gel el jár va, az
Eu ró pai Par la ment egyet ér té sét köve tõen.

(3) A ki lé pés rõl ren del ke zõ meg ál la po dás ha tály ba lé pé -
sé nek idõ pont já tól, il let ve en nek hi á nyá ban a (2) be kez -
dés ben em lí tett be je len tés tõl szá mí tott két év el tel té vel a
Szer zõ dé sek az érin tett ál lam ra töb bé nem al kal maz ha tók,
ki vé ve ha az Eu ró pai Ta nács az érin tett tag ál lam mal egyet -
ér tés ben en nek a ha tár idõ nek a meg hosszab bí tá sá ról egy -
han gú lag ha tá roz.

(4) A (2) és (3) be kez dés al kal ma zá sá ban az Eu ró pai Ta -
nács nak, il let ve a Ta nács nak a ki lé põ tag ál la mot kép vi se lõ 
tag ja az Eu ró pai Ta nács, il let ve a Ta nács rá vo nat ko zó ta -
nács ko zá sa in és a rá vo nat ko zó ha tá ro za tok meg ho za ta lá -
ban nem vesz részt.

A mi nõ sí tett több sé get az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl
 szóló szer zõ dés 205. cik ke (3) be kez dé se b) pont já nak
meg fele lõen kell meg ha tá roz ni.

(5) Amennyi ben az az ál lam, amely ki lé pett az Uni ó ból,
ké sõbb újra fel vé te lét kéri, ké rel mé re a 49. cikk ben meg ál -
la pí tott el já rást kell al kal maz ni.”

59. A szö veg a kö vet ke zõ 49b. cik kel egé szül ki:

„49B. CIKK

A Szer zõ dé sek hez csa tolt jegy zõ köny vek és mel lék le -
tek a Szer zõ dé sek szer ves ré szét ké pe zik.”

60. A szö veg a kö vet ke zõ 49c. cik kel egé szül ki:

„49C. CIKK

(1) A Szer zõ dé se ket a Bel ga Ki rály ság ra, a Bol gár Köz -
tár sa ság ra, a Cseh Köz tár sa ság ra, a Dán Ki rály ság ra, a Né -
met or szá gi Szö vet sé gi Köz tár sa ság ra, az Észt Köz tár sa -
ság ra, Ír or szág ra, a Gö rög Köz tár sa ság ra, a Spa nyol Ki -
rály ság ra, a Fran cia Köz tár sa ság ra, az Olasz Köz tár sa ság -
ra, a Cip ru si Köz tár sa ság ra, a Lett Köz tár sa ság ra, a Lit ván
Köz tár sa ság ra, a Lu xem bur gi Nagy her ceg ség re, a Ma gyar
Köz tár sa ság ra, a Mál tai Köz tár sa ság ra, a Hol land Ki rály -
ság ra, az Oszt rák Köz tár sa ság ra, a Len gyel Köz tár sa ság ra, 
a Por tu gál Köz tár sa ság ra, Ro má ni á ra, a Szlo vén Köz tár sa -
ság ra, a Szlo vák Köz tár sa ság ra, a Finn Köz tár sa ság ra, a
Svéd Ki rály ság ra, va la mint Nagy-Bri tan nia és Észak-Ír or -
szág Egye sült Ki rály sá gá ra kell al kal maz ni.

(2) A Szer zõ dé sek te rü le ti ha tá lyát az Eu ró pai Unió mû -
kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés 311a. cik ke rész le te zi.”

61. Az 53. cikk a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:
a) az elsõ be kez dés (1) be kez dés sé vá lik, a nyel vek lis -

tá ját ki kell egé szí te ni az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés
je len le gi 53. cik ké nek má so dik be kez dés ben sze rep lõ
nyel vek kel, a má so dik be kez dést pe dig el kell hagy ni;

b) a cikk a kö vet ke zõ új (2) be kez dés sel egé szül ki:
„(2) E szer zõ dés a tag ál la mok ál tal meg ha tá ro zott bár -

mely to váb bi olyan nyelv re le for dít ha tó, amely egy adott
tag ál lam te rü le té nek egé szén vagy egy ré szén a tag ál lam
al kot má nyos rend jé nek meg fele lõen hi va ta los nyelv. Az
érin tett tag ál lam az ilyen for dí tá sok egy hi te les má so la tát
el jut tat ja a Ta nács nak, amely nek irat tá rá ban azt le tét be he -
lye zik.”

2. CIKK

Az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés az e cikk -
ben fog lalt ren del ke zé sek nek meg fele lõen mó do sul.

1. A szer zõ dés cím so ra a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:
„Szer zõ dés az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl”.

A. HORIZONTÁLIS MÓDOSÍTÁSOK

2. A szer zõ dés tel jes szö ve gé ben:
a) az „a Kö zös ség” és a „Kö zös ség”, il let ve az „az

 Európai Kö zös ség” és az „Eu ró pai Kö zös ség” ki fe je zé sek
és azok tol da lék olt alak jai he lyé be az „az Unió”, il let ve az

2007/182. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 13795



„Unió” ki fe je zés és azok meg fele lõen tol da lék olt alak jai
lép nek; az „Eu ró pai Kö zös sé gek” ki fe je zés és an nak tol da -
lék olt alak jai he lyé be az „Eu ró pai Unió” ki fe je zés, il let ve
an nak meg fele lõen tol da lék olt alak jai lép nek, és a mon dat -
ban sze rep lõ, erre vo nat ko zó igék és mel lék ne vek adott
eset ben egyes szám ba ke rül nek, az „a kö zös sé gi”, il let ve a
„kö zös sé gi” ki fe je zé sek he lyé be pe dig az „az uni ós”, il let -
ve az „uni ós” ki fe je zés lép, ki vé ve a 311a. cik ként új ra szá -
mo zott 299. cikk (5) be kez dés ként új ra szá mo zott (6) be -
kez dé sé nek c) pont ját. E ren del ke zést a 136. cikk elsõ be -
kez dé se te kin te té ben csak az „a Kö zös ség” ki fe je zés re kell 
al kal maz ni;

b) az „az e szer zõ dé sek”, az „az e szer zõ dés” és az „e
szer zõ dés” ki fe je zé sek és azok tol da lék olt alak jai he lyé be
az „a Szer zõ dé sek” ki fe je zés, il let ve an nak meg fele lõen
tol da lék olt alak jai lép nek, a mon dat ban sze rep lõ – e ki fe je -
zé sek re vo nat ko zó – töb bi mon dat részt pe dig nyelv ta ni lag
eh hez kell iga zí ta ni; ezt a pon tot nem kell al kal maz ni a
182. cikk har ma dik be kez dé sé re, to váb bá a 312. és a
313. cikk re;

c) az „A Ta nács a 251. cikk ben meg ál la pí tott el já rás -
nak meg fele lõen”, il let ve az „a Ta nács a 251. cikk ben
meg ál la pí tott el já rás nak meg fele lõen” szö veg rész he lyé be 
az „Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács a ren des jog al ko tá si
el já rás ke re té ben”, il let ve az „az Eu ró pai Par la ment és a
Ta nács a ren des jog al ko tá si el já rás ke re té ben” szö veg lép,
az „a 251. cikk ben meg ál la pí tott el já rás nak meg fele lõen”
szö veg rész he lyé be pe dig az a ren des jog al ko tá si el já rás
ke re té ben” szö veg lép;

d) a „mi nõ sí tett több ség gel meg adott”, a „mi nõ sí tett
több ség gel ho zott”, a „mi nõ sí tett több ség gel el fo ga dott”, a 
„, mi nõ sí tett több ség gel”, il let ve a „mi nõ sí tett több ség gel” 
szö veg ré sze ket el kell hagy ni;

e) az „ál lam-, il let ve kor mány fõi össze té tel ben ülé se -
zõ” szö veg rész he lyé be az „Eu ró pai” szö veg lép;

f) az „in téz mé nyek vagy szer vek” és az „in téz mé nyek
és szer vek” ki fe je zés, il let ve azok tol da lék olt alak jai he -
lyé be – a 193. cikk elsõ be kez dé sé nek ki vé te lé vel – az „in -
téz mé nyek, szer vek vagy hi va ta lok”, il let ve az „in téz mé -
nyek, szer vek és hi va ta lok” ki fe je zé sek, il let ve azok meg -
fele lõen tol da lék olt alak jai lép nek;

g) a „kö zös piac” ki fe je zés, il let ve an nak tol da lék olt
alak jai he lyé be a „bel sõ piac” ki fe je zés, il let ve an nak meg -
fele lõen tol da lék olt alak jai lép nek;

h) az „ECU” be tû szó és an nak tol da lék olt alak jai he -
lyé be az „euro” ki fe je zés, il let ve an nak meg fele lõen tol da -
lék olt alak jai lép nek;

i) az „az el té rés sel nem ren del ke zõ tag ál la mok nem ze ti
köz pon ti bank ja it kell ér te ni”, az „az el té rés sel nem ren -
del ke zõ tag ál la mok köz pon ti bank ja it kell ér te ni” szö veg -
ré szek he lyé be az „azon tag ál la mok köz pon ti bank ja it kell
ér te ni, ame lyek pénz ne me az euro” szö veg, illetve az „az
el té rés sel nem ren del ke zõ tag ál la mok köz pon ti bank jai”
szö veg rész he lyé be az „azon tag ál la mok köz pon ti bank jai, 
ame lyek pénz ne me az euro” szö veg lép;

j) az „EKB” be tû szó és an nak tol da lék olt alak jai he lyé -
be az „Eu ró pai Köz pon ti Bank” ki fe je zés, il let ve an nak
meg fele lõen tol da lék olt alak jai lép nek;

k) a „KBER alap ok má nya” ki fe je zés és an nak toldalé -
kolt alak jai he lyé be a „KBER és az EKB alap ok má nya” ki -
fe je zés, il let ve an nak meg fele lõen tol da lék olt alak jai lép -
nek;

l) a „114. cikk ben em lí tett bi zott ság” ki fe je zés és an nak 
tol da lék olt alak jai he lyé be a „Gaz da sá gi és Pénz ügyi Bi -
zott ság” ki fe je zés, il let ve an nak meg fele lõen tol da lék olt
alak jai lép nek;

m) az „a Bí ró ság alap ok má nya” ki fe je zés és an nak tol -
da lék olt alak jai he lyé be az „az Eu ró pai Unió Bí ró sá gá nak
alap ok má nya” ki fe je zés, il let ve an nak meg fele lõen tol da -
lék olt alak jai lép nek;

n) az „az El sõ fo kú Bí ró ság” ki fe je zés és an nak tol da -
lék olt alak jai he lyé be az „a Tör vény szék” ki fe je zés, il let ve 
an nak meg fele lõen tol da lék olt alak jai lép nek;

o) a „bí rói kü lön ta nács” ki fe je zés és an nak tol da lék olt
alak jai he lyé be a „kü lö nös ha tás kö rû tör vényszék” ki fe je -
zés, il let ve an nak meg fele lõen tol da lék olt alak jai lép nek.

3. A kö vet ke zõ cik kek ben az „a Bi zott ság ja vas la ta
alap ján és”, az „a Bi zott ság ja vas la ta alap ján, és”, il let ve
az „a Bi zott ság ja vas la ta alap ján, va la mint” szö veg részt el
kell hagy ni, szö ve gük pe dig a „kon zul tá ci ót köve tõen”
szö veg rész után a „kü lön le ges jog al ko tá si el já rás ke re té -
ben” szö veg gel egé szül:

– 16e. cik ként új ra szá mo zott 13. cikk, (1) be kez dés,
– 19. cikk, (1) be kez dés,
– 19. cikk, (2) be kez dés,
– 22. cikk, má so dik be kez dés,
– 93. cikk,
– 95. cik ként új ra szá mo zott 94. cikk,
– 104. cikk, (14) be kez dés, má so dik al be kez dés,
– 175. cikk, (2) be kez dés, elsõ al be kez dés.

4. A kö vet ke zõ cik kek ben a „kon zul tá ci ót köve tõen”
szö veg rész he lyé be a „kon zul tá ci ót köve tõen, egy sze rû
több ség gel” szö veg lép:

– 130. cikk elsõ be kez dé se,
– a 144. cikk elsõ be kez dé se;

a kö vet ke zõ cikk ben a „ren del ke zé se i nek meg fele lõen”
szö veg rész he lyé be a „ren del ke zé se i nek meg fele lõen,
egy sze rû több ség gel” szöveg lép:

– a 284. cikk;
a kö vet ke zõ cik kek ben az „a Ta nács” szö veg rész he lyé be
az „a Ta nács egy sze rû több ség gel el fo ga dott ké rel mé re”
szöveg lép:

– 213. cikk, (2) be kez dés, utol só al be kez dés, har ma dik
mon dat,

– a 216. cikk.

5. A kö vet ke zõ cik kek ben az „Eu ró pai Par la ment tel
foly ta tott kon zul tá ci ót” szö veg rész he lyé be az „Eu ró pai
Par la ment egyet ér té sét” szö veg lép:

– 16e. cik ként új ra szá mo zott 13. cikk, (1) be kez dés,
– 22. cikk, má so dik be kez dés.
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6. A kö vet ke zõ cik kek ben az „in téz mény” ki fe je zés, il -
let ve an nak tol da lék olt alak jai he lyé be az „in téz mény,
szerv vagy hi va tal” ki fe je zés, il let ve an nak meg fele lõen
tol da lék olt alak jai lép nek:

– 195. cikk, (1) be kez dés, má so dik al be kez dés,
– 232. cikk, má so dik be kez dés,
– 234. cikk, b) pont.

7. A kö vet ke zõ cik kek ben az „a Bí ró ság” és a „Bí ró -
ság” ki fe je zé sek, il let ve azok tol da lék olt alak jai he lyé be
az „az Eu ró pai Unió Bí ró sá ga”, il let ve az „Eu ró pai Unió
Bí ró sá ga” ki fe je zés, il let ve azok meg fele lõen tol da lék olt
alak jai lép nek:

– 83. cikk, (2) be kez dés, d) pont,
– 88. cikk, (2) be kez dés, má so dik al be kez dés,
– 94. cik ként új ra szá mo zott 95. cikk, (9) be kez dés,
– 195. cikk, (1) be kez dés (elsõ elõ for du lás),
– 225a. cikk, ha to dik be kez dés,
– 226. cikk, má so dik be kez dés,
– 227. cikk,
– 228. cikk,
– 229. cikk,
– 229a. cikk,
– 230. cikk,
– 231. cikk,
– 232. cikk,
– 233. cikk,
– 234. cikk,
– 235. cikk,
– 236. cikk,
– 237. cikk,
– 238. cikk,
– 240. cikk,
– 242. cikk,
– 243. cikk,
– 244. cikk,
– 247. cikk, (8) be kez dés ként új ra szá mo zott (9) be kez -

dés,
– 256. cikk.

8. A kö vet ke zõ cik kek ben a szer zõ dés egy má sik cik -
ké re való hi vat ko zás he lyé be az Eu ró pai Uni ó ról  szóló
szer zõ dés meg fe le lõ cik ké re tör té nõ aláb bi hi vat ko zás
lép:

– 21. cikk, ne gye dik
be kez dés sé váló
har ma dik be kez dés:

az 53. cikk (1) be kez dé sé re
tör té nõ hi vat ko zás (elsõ
hi vat ko zás) és a 9. cikk re
tör té nõ hi vat ko zás (má so dik
hi vat ko zás);

– 97b. cikk: a 2. cikk re tör té nõ
hi vat ko zás;

– 98. cikk: a 2. cikk re tör té nõ hi vat ko zás 
(má so dik hi vat ko zás);

– 105. cikk,
(1) be kez dés,
 má so dik mon dat:

a 2. cikk re tör té nõ
hi vat ko zás;

– 215. cikk, ne gye dik
be kez dés sé váló
har ma dik be kez dés:

a 9d. cikk (7) be kez dés, elsõ
al be kez dé sé re tör té nõ
hi vat ko zás.

9. (Ez a pont a ma gyar vál to za tot nem érin ti.)

B. EGYEDI MÓDOSÍTÁSOK

PREAMBULUM

10. A má so dik pre am bu lum be kez dés ben az „or szá ga -
ik” szö veg rész he lyé be az „ál la ma ik” szö veg lép, to váb bá
az utol só pre am bu lum be kez dés ben az „ÚGY
HATÁROZTAK, hogy lét re hoz zák az EURÓPAI
KÖZÖSSÉGET és e cél ból meg ha tal ma zott ja ik ként je löl -
ték ki:” szö veg rész he lyé be az „E CÉLBÓL meg ha tal ma -
zott ja ik ként JELÖLTÉK KI:” szö veg lép.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

11. Az 1. cikk és a 2. cikk ha tá lyát vesz ti. A szö veg a
kö vet ke zõ 1a. cik kel egé szül ki:

„1A. CIKK

(1) E szer zõ dés sza bá lyoz za az Unió mû kö dé sét, va la -
mint meg ál la pít ja az Unió ha tás kö re i nek te rü le te it, el ha tá -
ro lá sát és a ha tás kö rök gya kor lá sá nak rész le tes sza bá lya it.

(2) E szer zõ dés és az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés
al kot ják az Unió alap ját ké pe zõ szer zõ dé se ket. A »Szer zõ -
dé sek« ki fe je zés e két, azo nos jogi kö tõ erõ vel bíró szer zõ -
dés re utal.”

A HATÁSKÖRÖK TÍPUSAI ÉS TERÜLETEI

12. A szö veg a kö vet ke zõ új cím mel és új 2a–2e. cik kel
egé szül ki:

„I. CÍM

AZ UNIÓ HATÁSKÖREINEK TÍPUSAI 
ÉS TERÜLETEI

2A. CIKK

(1) Ha egy meg ha tá ro zott te rü le ten a Szer zõ dé sek ki zá -
ró la gos ha tás kört ru ház nak az Uni ó ra, e te rü le ten ki zá ró -
lag az Unió al kot hat és fo gad hat el kö te le zõ ere jû jogi ak -
tust, a tag ál la mok pe dig csak annyi ban, amennyi ben õket
az Unió erre fel ha tal maz za, vagy ha an nak cél ja az Unió
ál tal el fo ga dott jogi ak tu sok vég re haj tá sa.

(2) Ha egy meg ha tá ro zott te rü le ten a Szer zõ dé sek a tag -
ál la mok kal meg osz tott ha tás kört ru ház nak az Uni ó ra, e te -
rü le ten mind az Unió, mind pe dig a tag ál la mok al kot hat -
nak és el fo gad hat nak kö te le zõ ere jû jogi ak tu so kat. A tag -
ál la mok e ha tás kö rü ket csak olyan mér ték ben gya ko rol -
hat ják, ami lyen mér ték ben az Unió ha tás kö rét nem gya ko -
rol ta. A tag ál la mok olyan mér ték ben gya ko rol hat ják újra a 
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ha tás kö rü ket, ami lyen mér ték ben az Unió úgy ha tá ro zott,
hogy le mond ha tás kö ré nek gya kor lá sá ról.

(3) A tag ál la mok gaz da ság- és fog lal koz ta tás po li ti ká ju -
kat az e szer zõ dés ben meg ha tá ro zot tak sze rin ti sza bá lyok
ke re té ben han gol ják össze, ame lyek meg ál la pí tá sá ra az
Unió ha tás kör rel ren del ke zik.

(4) Az Unió az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés nek
meg fele lõen ha tás kör rel ren del ke zik a kö zös kül- és biz -
ton ság po li ti ka meg ha tá ro zá sá ra és vég re haj tá sá ra, ide ért -
ve egy kö zös vé de lem po li ti ka fo ko za tos ki ala kí tá sát.

(5) Meg ha tá ro zott te rü le te ken és a Szer zõ dé sek ben
meg ál la pí tott fel té te lek mel lett az Unió ha tás kör rel ren del -
ke zik a tag ál la mok in téz ke dé se it tá mo ga tó, össze han go ló
vagy ki egé szí tõ in téz ke dé sek meg té te lé re, anél kül azon -
ban, hogy en nek ré vén el von ná a tag ál la mok e te rü le te ken
meg lé võ ha tás kö re it.

Az Unió e te rü le tek re vo nat ko zó, a Szer zõ dé sek ben
meg ha tá ro zott ren del ke zé sek alap ján el fo ga dott kö te le zõ
ere jû jogi ak tu sai nem ered mé nyez he tik a tag ál la mok tör -
vényi, ren de le ti vagy köz igaz ga tá si ren del ke zé se i nek har -
mo ni zá ci ó ját.

(6) Az uni ós ha tás kö rök ter je del mét és gya kor lá sá nak
rész le tes sza bá lya it a Szer zõ dé sek ben fog lalt, az egyes te -
rü le tek re vo nat ko zó kü lön ren del ke zé sek ál la pít ják meg.

2B. CIKK

(1) Az Unió ki zá ró la gos ha tás kör rel ren del ke zik a kö -
vet ke zõ te rü le te ken:

a) vám unió,
b) a bel sõ piac mû kö dé sé hez szük sé ges ver seny sza bá -

lyok meg ál la pí tá sa,
c) mo ne tá ris po li ti ka azon tag ál la mok te kin te té ben,

ame lyek hi va ta los pénz ne me az euro,
d) a ten ge ri bi o ló gi ai erõ for rá sok meg õr zé se a kö zös

ha lá sza ti po li ti ka ke re té ben,
e) kö zös ke res ke de lem po li ti ka.
(2) Az Unió szin tén ki zá ró la gos ha tás kör rel ren del ke zik 

nem zet kö zi meg ál la po dás meg kö té sé re, ha an nak meg kö -
té sét va la mely uni ós jog al ko tá si ak tus írja elõ, vagy ha az
ha tás kö re i nek bel sõ gya kor lá sá hoz szük sé ges, il let ve
annyi ban, amennyi ben az a kö zös sza bá lyo kat érint he ti,
vagy azok al kal ma zá si kö rét meg vál toz tat hat ja.

2C. CIKK

(1) Az Unió a tag ál la mok kal meg osz tott ha tás kör rel
ren del ke zik azok ban az ese tek ben, ahol a Szer zõ dé sek
olyan ha tás kört ru ház nak rá, amely nem tar to zik a 2b. és
2e. cikk ben fel so rolt te rü le tek hez.

(2) Az Unió és a tag ál la mok kö zött meg osz tott ha tás kö -
rök a kö vet ke zõ fõ te rü le te ken al kal ma zan dók:

a) bel sõ piac,
b) a szo ci ál po li ti ká nak az e szer zõ dés ben meg ha tá ro -

zott vo nat ko zá sai,
c) gaz da sá gi, tár sa dal mi és te rü le ti ko hé zió,
d) me zõ gaz da ság és ha lá szat, ki vé ve a ten ge ri bi o ló gi ai 

erõ for rá sok meg õr zé sét,
e) kör nye zet vé de lem,
f) fo gyasz tó vé de lem,
g) köz le ke dés,

h) transz eu ró pai há ló za tok,
i) ener gia ügy,
j) a sza bad sá gon, a biz ton sá gon és a jog ér vé nye sü lé sén 

ala pu ló tér ség,
k) a köz egész ség ügy te rén je lent ke zõ kö zös biz ton sá gi

koc ká za tok nak az e szer zõ dés ben meg ha tá ro zott vo nat ko -
zá sai.

(3) A ku ta tás, a tech no ló gia fej lesz tés és az ûr ku ta tás te -
rü le tén az Unió ha tás kör rel ren del ke zik egyes in téz ke dé -
sek meg té te lé re, így kü lö nö sen prog ra mok ki dol go zá sá ra
és meg va ló sí tá sá ra; e ha tás kör gya kor lá sa azon ban nem
aka dá lyoz hat ja meg a tag ál la mo kat sa ját ha tás kö re ik gya -
kor lá sá ban.

(4) A fej lesz té si együtt mû kö dés és a hu ma ni tá ri us se gít -
ség nyúj tás te rü le tén az Unió ha tás kör rel ren del ke zik egyes 
in téz ke dé sek meg té te lé re és kö zös po li ti ka foly ta tá sá ra;
e ha tás kör gya kor lá sa azon ban nem aka dá lyoz hat ja meg a
tag ál la mo kat sa ját ha tás kö re ik gya kor lá sá ban.

2D. CIKK

(1) A tag ál la mok az Uni ón be lül össze han gol ják gaz da -
ság po li ti ká ju kat. En nek ér de ké ben a Ta nács in téz ke dé se -
ket, kü lö nö sen az e po li ti ká ra vo nat ko zó át fo gó irány mu -
ta tá so kat fo gad el.

Azon tag ál la mok ra, ame lyek pénz ne me az euro, kü lön
ren del ke zé sek vo nat koz nak.

(2) Az Unió in téz ke dé se ket hoz a tag ál la mok fog lal koz ta -
tás po li ti ká já nak össze han go lá sa cél já ból, így kü lö nö sen
meg ha tá roz za az e po li ti kák ra vo nat ko zó irány mu ta tá so kat.

(3) Az Unió kez de mé nye zé se ket te het a tag ál la mok szo -
ci ál po li ti ká já nak össze han go lá sa cél já ból.

2E. CIKK

Az Unió ha tás kör rel ren del ke zik a tag ál la mok in téz ke -
dé se it tá mo ga tó, össze han go ló vagy ki egé szí tõ in téz ke dé -
sek vég re haj tá sá ra. Ezek az in téz ke dé sek eu ró pai szin ten a 
kö vet ke zõ te rü le tek re ter jed nek ki:

a) az em be ri egész ség vé del me és ja ví tá sa,
b) ipar,
c) kul tú ra,
d) ide gen for ga lom,
e) ok ta tás, szak kép zés, if jú ság és sport,
f) pol gá ri vé de lem,
g) igaz ga tá si együtt mû kö dés.”

ÁLTALÁNOSAN ALKALMAZANDÓ 
RENDELKE ZÉSEK

13. A szö veg a kö vet ke zõ cím mel és 2f. cik kel egé szül ki:

„II. CÍM

ÁLTALÁNOSAN ALKALMAZANDÓ
RENDELKEZÉSEK

2F. CIKK

Az Unió, va la mennyi cél ki tû zé sét figye lembe véve és a
ha tás kör-át ru há zás el vé vel össz hang ban, biz to sít ja a kü -
lön bö zõ po li ti kái és te vé keny sé gei össz hang ját.”
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14. A 3. cikk (1) be kez dé se ha tá lyát vesz ti. A cikk
(2) be kez dés szá mo zat lan be kez dés sé vá lik, és szö ve gé ben 
az „az e cikk ben em lí tett va la mennyi te vé keny ség” szö -
veg rész he lyé be a „te vé keny sé ge i nek” szö veg lép.

15. A 4. cikk szá mo zá sa 97b. cikk re vál to zik. A cikk
szö ve ge az aláb bi 85. pont nak meg fele lõen mó do sul.

16. Az 5. cikk ha tá lyát vesz ti; e cik ket az Eu ró pai Uni ó -
ról  szóló szer zõ dés 3b. cik ke vált ja fel.

17. A szö veg a kö vet ke zõ 5a. cik kel egé szül ki:

„5A. CIKK

Po li ti kái és te vé keny sé gei meg ha tá ro zá sa és vég re haj tá -
sa so rán az Unió figye lembe ve szi a fog lal koz ta tás ma gas
szint jé nek elõ moz dí tá sá ra, a meg fe le lõ szo ci á lis biz ton ság 
biz to sí tá sá ra, a tár sa dal mi ki re kesz tés el le ni küz de lem re,
va la mint az ok ta tás, a kép zés és az em be ri egész ség vé del -
mé nek ma gas szint jé re vo nat ko zó kö ve tel mé nye ket.”

18. A szö veg a kö vet ke zõ 5b. cik kel egé szül ki:

„5B. CIKK

Po li ti kái és te vé keny sé gei meg ha tá ro zá sa és vég re haj tá -
sa so rán az Unió küzd min den faj ta ne men, faji vagy et ni -
kai szár ma zá son, val lá son vagy meg gyõ zõ dé sen, fo gya té -
kos sá gon, élet ko ron vagy sze xu á lis irá nyult sá gon ala pu ló
meg kü lön böz te tés el len.”

19. A 6. cikk szö ve gé bõl a „3. cikk ben em lí tett” szö -
veg részt el kell hagy ni.

20. A szö veg egy 6a. cik kel egé szül ki, amely a
153. cikk (2) be kez dé sé nek szö ve gét ve szi át.

21. A szö veg egy 6b. cik kel egé szül ki, amely az ál la tok 
vé del mé rõl és kí mé le té rõl  szóló jegy zõ könyv ren del ke zõ
ré szé nek szö ve gét ve szi át; a szö veg ben a „me zõ gaz da sá -
gi” szö veg rész he lyé be a „me zõ gaz da sá gi, ha lá sza ti” szö -
veg, az „és ku ta tá si” szö veg rész he lyé be a „, ku ta tá si, tech -
no ló gia fej lesz té si és ûr ku ta tá si” szö veg, az „ál la tok” szö -
veg he lyé be pe dig az „ál la tok mint érzõ lé nyek” szö veg
lép.

22. A 7–10. cikk ha tá lyát vesz ti. A 11. és a 11a. cik ket
az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés 10. cik ke és az Eu ró pai 
Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés 280a–280i. cik ke vált -
ja fel az e szer zõ dés 1. cik ke fen ti 22. pont já nak, il let ve az
aláb bi 278. pont nak meg fele lõen.

23. A 12. cikk szá mo zá sa 16d. cikk re vál to zik.

24. A 13. cikk szá mo zá sa 16e. cikk re vál to zik. A cikk
szö ve ge az aláb bi 33. pont nak meg fele lõen mó do sul.

25. A 14. cikk szá mo zá sa 22a. cikk re vál to zik. A cikk
szö ve ge az aláb bi 41. pont nak meg fele lõen mó do sul.

26. A 15. cikk szá mo zá sa 22b. cikk re vál to zik. A cikk
szö ve ge az aláb bi 42. pont nak meg fele lõen mó do sul.

27. A 16. cikk a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:

a) a cikk ele jén az „A 73., 86. és 87. cikk sé rel me nél -
kül” szö veg rész he lyé be az „Az Eu ró pai Uni ó ról  szóló
szer zõ dés 3a. cik ké nek, va la mint e szer zõ dés 73., 86. és
87. cik ké nek sé rel me nél kül” szö veg lép;

b) a cikk je len le gi egyet len mon da tá ban az „olyan el -
vek alap ján és fel té te lek mel lett mû köd je nek” szö veg rész
he lyé be az „olyan – így kü lö nö sen gaz da sá gi és pénz -
ügyi – el vek alap ján és fel té te lek mel lett mû köd je nek”
szö veg lép;

c) a cikk a kö vet ke zõ új mon dat tal egé szül ki:

„Eze ket az el ve ket és fel té te le ket ren des jog al ko tá si el -
já rás ke re té ben el fo ga dott ren de le tek ben az Eu ró pai Par la -
ment és a Ta nács ál la pít ja meg, a tag ál la mok arra vo nat ko -
zó ha tás kö ré nek sé rel me nél kül, hogy a Szer zõ dé sek kel
össz hang ban gon dos kod ja nak e szol gál ta tá sok nyúj tá sá -
ról, más ál tal való el lá tá sá ról, il let ve fi nan szí ro zá sá ról.”

28. A szö veg egy 16a. cik kel egé szül ki, amely a kö vet -
ke zõ mó do sí tá sok kal a 255. cikk szö ve gét ve szi át:

a) a szö veg az (1) be kez dést meg elõ zõ en ki egé szül a
kö vet ke zõ szö veg gel, egy ide jû leg az (1) be kez dés szá mo -
zá sa (3) be kez dés re vál to zik, a je len le gi (2) és (3) be kez -
dés pe dig az új szá mo zás sze rin ti (3) be kez dés má so dik, il -
let ve har ma dik al be kez dé sé vé vá lik:

„(1) A jó kor mány zás elõ moz dí tá sa és a ci vil tár sa da lom
rész vé te lé nek biz to sí tá sa cél já ból az Unió in téz mé nyei, szer -
vei és hi va ta lai mun ká juk so rán a nyi tott ság el vé nek le he tõ
leg na gyobb mér té kû tisz te let ben tar tá sá val jár nak el.

(2) Az Eu ró pai Par la ment ülé sei nyil vá no sak, va la mint
a Ta nács ülé sei, ami kor azo kon jog al ko tá si ak tus ter ve ze -
té rõl ta nács koz nak, il let ve sza vaz nak, szin tén nyilvá -
nosak.”;

b) a (3) be kez dés ként új ra szá mo zott (1) be kez dés elsõ
al be kez dé sé vé váló je len le gi (1) be kez dés ben az „az Eu ró -
pai Par la ment, a Ta nács és a Bi zott ság” szö veg rész he lyé -
be az „az Unió in téz mé nye i nek, szer ve i nek és hi va ta la i -
nak” szö veg, az „a (2) és (3) be kez dés nek” szö veg rész he -
lyé be pe dig az „e be kez dés nek” szö veg lép;

c) a (3) be kez dés ként új ra szá mo zott (1) be kez dés má -
so dik al be kez dé sé vé váló je len le gi (2) be kez dés ben a
„kor lá to zá sa it az Amsz ter da mi Szer zõ dés ha tály ba lé pé sé -
tõl szá mí tott két éven be lül a Ta nács ha tá roz za meg a
251. cikk ben meg ál la pí tott el já rás nak meg fele lõen” szö -
veg rész he lyé be a „kor lá to zá sa it ren des jog al ko tá si el já rás
ke re té ben el fo ga dott ren de le tek ben az Eu ró pai Par la ment
és a Ta nács ha tá roz za meg” szö veg lép;

d) a (3) be kez dés ként új ra szá mo zott (1) be kez dés har -
ma dik al be kez dé sé vé váló je len le gi (3) be kez dés ben a
„Va la mennyi fent em lí tett in téz mény sa ját el já rá si sza -
bály za tá ban rög zí ti” szö veg rész he lyé be a „A má so dik al -
be kez dés ben em lí tett ren de le tek nek meg fele lõen va la -
mennyi in téz mény, szerv és hi va tal gon dos ko dik te vé -
keny sé gé nek át lát ha tó sá gá ról és sa ját el já rá si sza bály za tá -
ban rög zí ti” szö veg lép, va la mint a szö veg a kö vet ke zõ ne -
gye dik és ötö dik al be kez dés sel egé szül ki:

2007/182. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 13799



„E be kez dést az Eu ró pai Unió Bí ró sá gá ra, az Eu ró pai
Köz pon ti Bank ra és az Eu ró pai Be ru há zá si Bank ra csak
annyi ban kell al kal maz ni, amennyi ben igaz ga tá si fel ada -
to kat lát nak el.

A má so dik al be kez dés ben em lí tett ren de le tek ben meg -
ál la pí tott fel té te lek sze rint az Eu ró pai Par la ment és a Ta -
nács biz to sít ja a jog al ko tá si el já rá sok hoz kap cso ló dó do -
ku men tu mok nyil vá nos sá gát.”

29. A szö veg a kö vet ke zõ – a 286. cikk he lyé be
lépõ – 16b. cik kel egé szül ki:

„16B. CIKK

(1) Min den ki nek joga van a rá vo nat ko zó sze mé lyes
ada tok vé del mé hez.

(2) A ter mé sze tes sze mé lyek nek az uni ós in téz mé nyek,
szer vek és hi va ta lok ál tal, il let ve az uni ós jog al kal ma zá si
kö ré be tar to zó te vé keny sé ge ik so rán a sze mé lyes ada ta ik -
nak a tag ál la mok ál tal vég zett fel dol go zá sa te kin te té ben
tör té nõ vé del mé re, va la mint az ilyen ada tok sza bad áram -
lá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat ren des jog al ko tá si el já rás
ke re té ben az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács ál la pít ja meg.
E sza bá lyok tisz te let ben tar tá sát füg get len ha tó sá gok el -
len õr zik.

Az e cikk alap ján el fo ga dott sza bá lyok nem érin tik az
Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés 25a. cik ké ben em lí tett
kü lön le ges sza bá lyo kat.”

30. A szö veg a kö vet ke zõ új 16c. cik kel egé szül ki:

„16C. CIKK

(1) Az Unió tisz te let ben tart ja és nem sér ti az egy há zak
és val lá si szer ve ze tek vagy kö zös sé gek nem ze ti jog sze rin -
ti jog ál lá sát a tag ál la mok ban.

(2) Az Unió ugyan így tisz te let ben tart ja a vi lág né ze ti
szer ve ze tek nem ze ti jog sze rin ti jog ál lá sát.

(3) El is mer ve iden ti tá su kat és kü lön le ges hoz zá já ru lá -
su kat, az Unió nyílt, át lát ha tó és rend sze res pár be szé det
tart fenn ezek kel az egy há zak kal és szer ve ze tek kel.”

A MEGKÜLÖNBÖZTETÉS TILALMA ÉS AZ UNIÓS
POLGÁRSÁG

31. A má so dik rész cím so rá nak he lyé be a kö vet ke zõ
cím sor lép: „A MEGKÜLÖNBÖZTETÉS TILALMA ÉS
AZ UNIÓS POLGÁRSÁG”

32. A szö veg egy 16d. cik kel egé szül ki, amely a
12. cikk szö ve gét ve szi át.

33. A szö veg egy 16e. cik kel egé szül ki, amely a
13. cikk szö ve gét ve szi át; a (2) be kez dés ben az „a Ta nács
a 251. cikk ben meg ál la pí tott el já rás sze rint jár el, ha a tag -
ál la mok ál tal az (1) be kez dés ben em lí tett cél ki tû zé sek el -
éré se ér de ké ben tett in téz ke dé sek tá mo ga tá sá ra kö zös sé gi
ösz tön zõ in téz ke dé se ket fo gad el” szö veg rész he lyé be az
„az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács ren des jog al ko tá si el já -
rás ke re té ben el fo gad hat ja a tag ál la mok ál tal az (1) be kez -

dés ben em lí tett cél ki tû zé sek el éré se ér de ké ben tett in téz -
ke dé se ket tá mo ga tó uni ós ösz tön zõ in téz ke dé sek alap el -
ve it” szö veg lép.

34. A 17. cikk a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:
a) ez a pont a ma gyar vál to za tot nem érin ti;
b) a (2) be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:
„(2) Az uni ós pol gá ro kat meg il le tik a Szer zõ dé sek ben

meg ha tá ro zott jo gok, és ter he lik az ab ban meg ál la pí tott
kö te le zett sé gek. Így az uni ós pol gá rok töb bek kö zött:

a) jo go sul tak a tag ál la mok te rü le tén sza ba don mo zog ni 
és tar tóz kod ni;

b) vá lasz tás ra jo go sul tak és vá laszt ha tók a la kó he lyük
sze rin ti tag ál lam eu ró pai par la men ti és hely ha tó sá gi vá -
lasz tá sa in, ugyan olyan fel té te lek kel, mint az adott tag ál -
lam ál lam pol gá rai;

c) jo go sul tak bár mely tag ál lam dip lo má ci ai vagy kon -
zu li ha tó sá ga i nak vé del mét igény be ven ni olyan har ma dik
or szág te rü le tén, ahol az ál lam pol gár sá guk sze rin ti tag ál -
lam nem ren del ke zik kép vi se let tel, ugyan olyan fel té te lek -
kel, mint az adott tag ál lam ál lam pol gá rai;

d) jo go sul tak pe tí ci ót be nyúj ta ni az Eu ró pai Par la ment -
hez, az eu ró pai om buds man hoz fo lya mod ni, va la mint arra, 
hogy a Szer zõ dé sek nyel ve i nek va la me lyi kén az Unió bár -
mely in téz mé nyé hez vagy ta nács adó szer vé hez for dul ja -
nak, és ugyan azon a nyel ven vá laszt kap ja nak.

Ezek a jo gok a Szer zõ dé sek ben és a vég re haj tá suk ra el -
fo ga dott in téz ke dé sek ben meg ál la pí tott fel té te lek kel és
kor lá to zá sok kal gya ko rol ha tók.”

35. A 18. cikk a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:
a) a (2) be kez dés ben az „a Ta nács ren del ke zé se ket fo -

gad hat el” szö veg rész he lyé be az „az Eu ró pai Par la ment és 
a Ta nács ren des jog al ko tá si el já rás ke re té ben ren del ke zé -
se ket fo gad hat el” szö veg lép, az utol só mon da tot pe dig el
kell hagy ni;

b) a (3) be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:
„(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak kal azo nos cé -

lok ér de ké ben, és amennyi ben a Szer zõ dé sek nem biz to sí -
tot tak ha tás kört az ilyen fel lé pés re, a Ta nács kü lön le ges
jog al ko tá si el já rás ke re té ben a szo ci á lis biz ton ság ra, il let -
ve a szo ci á lis vé de lem re vo nat ko zó in téz ke dé se ket fo gad -
hat el. A Ta nács az Eu ró pai Par la ment tel foly ta tott kon zul -
tá ci ót köve tõen, egy han gú lag ha tá roz.”

36. A 20. cikk ben a „ki ala kít ják egy más kö zött a szük -
sé ges sza bá lyo kat, és” szö veg részt he lyé be az „el fo gad ják
a szük sé ges ren del ke zé se ket, és” szö veg lép. A cikk a kö -
vet ke zõ be kez dés sel egé szül ki:

„A Ta nács az Eu ró pai Par la ment tel foly ta tott kon zul tá -
ci ót köve tõen kü lön le ges jog al ko tá si el já rás ke re té ben az
e vé de lem meg könnyí té sé hez szük sé ges ko or di ná ci ós és
együtt mû kö dé si in téz ke dé se ket meg ál la pí tó irány el ve ket
fo gad hat el.”

37. A 21. cikk a kö vet ke zõ új elsõ be kez dés sel egé szül ki:
„Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács ren des jog al ko tá si

el já rás ke re té ben el fo ga dott ren de le tek ben meg ál la pít ja az
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Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés 8b. cik ke sze rin ti pol gá ri
kez de mé nye zé sek re al kal ma zan dó el já rá sok ra és fel té te -
lek re vo nat ko zó ren del ke zé se ket, ide ért ve azt is, hogy a
kez de mé nye zés nek leg ke ve sebb hány tag ál lam pol gá ra i -
tól kell szár maz nia.”

38. A 22. cikk má so dik be kez dé sé ben az „az e rész ben
meg ál la pí tott jo gok meg erõ sí té sé re és ki bõ ví té sé re, ame -
lye ket a tag ál la mok nak al kot má nyos kö ve tel mé nye ik nek
meg fe le lõ el fo ga dás ra ajánl.” szö veg rész he lyé be az „a 17. 
cikk (2) be kez dé sé ben fel so rolt jo gok meg erõ sí té sé re és
ki bõ ví té sé re. Ezek a ren del ke zé sek csak azt köve tõen lép -
nek ha tály ba, hogy azo kat a tag ál la mok sa ját al kot má nyos
kö ve tel mé nye ik nek meg fele lõen jó vá hagy ták.” szö veg
lép.

39. A har ma dik rész „KÖZÖSSÉGI POLITIKÁK”
cím so ra he lyé be az „AZ UNIÓ BELSÕ POLITIKÁI ÉS
TEVÉKENYSÉGEI” cím sor lép.

BELSÕ PIAC

40. A har ma dik rész az ele jén egy „BELSÕ PIAC”
címû I. cím mel egé szül ki.

41. A szö veg egy 22a. cik kel egé szül ki, amely a 14.
cikk szö ve gét ve szi át. Az (1) be kez dés he lyé be a kö vet ke -
zõ szö veg lép:

„(1) Az Unió a Szer zõ dé sek vo nat ko zó ren del ke zé se i -
nek meg fele lõen meg hoz za a bel sõ piac lét re ho zá sá hoz, il -
let ve mû kö dé sé nek biz to sí tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé se -
ket.”

42. A szö veg egy 22b. cik kel egé szül ki, amely a 15.
cikk szö ve gét ve szi át. Az elsõ be kez dés ben a „lét re ho zá sa 
so rán” szö veg rész he lyé be a „lét re ho zá sa ér de ké ben” szö -
veg lép.

43. Az áruk sza bad moz gá sá ról  szóló I. cím szá mo zá sa
Ia. cím re vál to zik.

44. A 23. cikk (1) be kez dé sé ben a „vám uni ón ala pul”
szö veg rész he lyé be a „vám uni ót al kot” szö veg lép.

45. A szö veg a 27. cikk után egy „VÁMÜGYI
EGYÜTTMÛKÖDÉS” címû 1a. fe je zet tel egé szül ki, to -
váb bá a szö veg egy 27a. cik kel egé szül ki, amely a 135.
cikk szö ve gét ve szi át az zal, hogy a cikk utol só mon da tát
el kell hagy ni.

MEZÕGAZDASÁG ÉS HALÁSZAT

46. A II. cím cím so ra az „ÉS HALÁSZAT” szö veg gel
egé szül ki.

47. A 32. cikk a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:
a) az (1) be kez dés a kö vet ke zõ új elsõ al be kez dés sel

egé szül ki: „(1) Az Unió kö zös me zõ gaz da sá gi és ha lá sza ti 

po li ti kát ha tá roz meg és hajt vég re.”; a be kez dés je len le gi
szö ve ge má so dik al be kez dés sé vá lik.

A má so dik al be kez dés sé váló je len le gi elsõ al be kez dés
elsõ mon da tá ban a „me zõ gaz da ság ra és” szö veg rész he -
lyé be a „me zõ gaz da ság ra és a ha lá szat ra, va la mint” szö -
veg lép, és az al be kez dés a vé gén a kö vet ke zõ mon dat tal
egé szül ki: „A kö zös ag rár po li ti ká ra vagy a me zõ gaz da -
ság ra vo nat ko zó uta lá so kat, va la mint a »ezõ gaz da sá gi«, il -
let ve az »ag rár-« ki fe je zé se ket úgy kell ér tel mez ni, mint
ame lyek a ha lá sza tot is ma guk ban fog lal ják, figye lembe
véve ezen ága zat sa já tos jel lem zõ it.”;

b) a (2) be kez dés ben a „lét re ho zá sá ra” szö veg rész he -
lyé be a „lét re ho zá sá ra, il let ve mû kö dé sé re” szö veg lép;

c) a (3) be kez dés bõl az „e szer zõ dés hez csa tolt” szö -
veg részt el kell hagy ni.

48. A 36. cikk a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:
a) az elsõ be kez dés ben az „a Ta nács” szö veg rész he -

lyé be az „az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács” szö veg, a „(2) 
és (3) be kez dé sé nek” szö veg rész he lyé be a „(2) be kez dé -
sé nek” szö veg lép;

b) a má so dik be kez dés ben a be ve ze tõ mon dat he lyé be a 
kö vet ke zõ mon dat lép: „A Ta nács a Bi zott ság ja vas la ta
alap ján tá mo ga tás nyúj tá sát en ge dé lyez he ti:”.

49. A 37. cikk a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:
a) az (1) be kez dést el kell hagy ni;
b) a (2) be kez dés szá mo zá sa (1) be kez dés re vál to zik,

va la mint az „Az (1) be kez dés ben em lí tett kon fe ren cia
mun ká já nak figye lembe véte lével a Bi zott ság e szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott két éven be lül, a Gaz da sá gi és
Szo ci á lis Bi zott ság gal foly ta tott kon zul tá ci ót köve tõen ja -
vas la to kat ter jeszt elõ” szö veg rész he lyé be az „A Bi zott -
ság ja vas la to kat ter jeszt elõ” szö veg lép, a har ma dik al be -
kez dést pe dig el kell hagy ni;

c) a cikk a kö vet ke zõ új (2) és (3) be kez dés sel egé szül
ki, a cikk je len le gi (3) és (4) be kez dé sé nek szá mo zá sa pe -
dig (4) és (5) be kez dés re vál to zik:

„(2) A 34. cikk (1) be kez dé sé ben elõ írt kö zös pi ac szer -
ve zést, to váb bá a kö zös ag rár po li ti ka és a kö zös ha lá sza ti
po li ti ka cél ki tû zé se i nek meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges
egyéb ren del ke zé se ket a Gaz da sá gi és Szo ci á lis Bi zott ság -
gal foly ta tott kon zul tá ci ót köve tõen ren des jog al ko tá si el -
já rás ke re té ben az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács ál la pít ja
meg.

(3) A Ta nács, a Bi zott ság ja vas la ta alap ján, in téz ke dé -
se ket fo gad el az árak, a le fö lö zé sek, a tá mo ga tá sok és a
mennyi sé gi kor lá to zá sok rög zí té sé re, to váb bá a ha lá sza ti
le he tõ sé gek meg ha tá ro zá sá ra és el osz tá sá ra vo nat ko zó -
an.”;

d) a (4) be kez dés ként új ra szá mo zott (3) be kez dés be ve -
ze tõ szö ve gé bõl az „A Ta nács mi nõ sí tett több ség gel és”
szö veg részt el kell hagy ni, a „pi ac szer ve zés sel” szö veg -
rész he lyé be pe dig a „pi ac szer ve zés” szö veg lép;

e) ez a pont a ma gyar vál to za tot nem érin ti.
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A MUNKAVÁLLALÓK SZABAD MOZGÁSA

50. A 39. cikk (3) be kez dé sé nek d) pont já ból el kell
hagy ni a „vég re haj tá si” szö veg részt.

51. A 42. cikk a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:
a) az elsõ be kez dés ben az „a mig ráns mun ka vál la lók és 

az azok jo gán jo go sul tak” szö veg rész he lyé be az „a mig -
ráns mun ka vál la lók és ön ál ló vál lal ko zók, va la mint az
azok jo gán jo go sul tak” szö veg lép;

b) az utol só be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:
„Amennyi ben a Ta nács egy tag ja ki je len ti, hogy va la -

mely elsõ be kez dés sze rin ti jog al ko tá si ak tus ter ve ze te
szo ci á lis biz ton sá gi rend sze ré nek fon tos vo nat ko zá sa it
érin te né – ide ért ve an nak al kal ma zá si kö rét, költ sé gét
vagy fi nan szí ro zá si rend sze rét –, vagy be fo lyá sol ná
e rend szer pénz ügyi egyen sú lyát, kér he ti, hogy a kér dést
ter jesszék az Eu ró pai Ta nács elé. Eb ben az eset ben a ren -
des jog al ko tá si el já rást fel kell füg gesz te ni. A fel füg gesz -
tés tõl szá mí tott négy hó na pon be lül az Eu ró pai Ta nács, a
kér dés meg vi ta tá sa után:

a) a ter ve ze tet vissza utal ja a Ta nács elé, amely meg -
szün te ti a ren des jog al ko tá si el já rás fel füg gesz té sét, vagy

b) sem mi lyen in téz ke dést nem tesz, vagy új ja vas lat be -
nyúj tá sá ra kéri fel a Bi zott sá got; eb ben az eset ben az ere de ti -
leg ja va solt jogi ak tust el nem fo ga dott nak kell te kin te ni.”

A LETELEPEDÉS JOGA

52. A 44. cikk (2) be kez dé se elsõ al be kez dé sé nek ele -
jén az „A Ta nács” szö veg rész he lyé be az „Az Eu ró pai Par -
la ment, a Ta nács” szö veg lép.

53. A 45. cikk má so dik be kez dé sé ben az „A Bi zott ság
ja vas la ta alap ján a Ta nács mi nõ sí tett több ség gel úgy ren -
del kez het” szö veg rész he lyé be az „Az Eu ró pai Par la ment
és a Ta nács ren des jog al ko tá si el já rás ke re té ben úgy ren -
del kez het” szö veg lép.

54. A 47. cikk a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:
a) az (1) be kez dés ben az „el is me ré se” szö veg rész he -

lyé be az „el is me ré se, va la mint a tag ál la mok ön ál ló vál lal -
ko zói te vé keny ség meg kez dé sé re és foly ta tá sá ra vo nat ko -
zó tör vényi, ren de le ti és köz igaz ga tá si ren del ke zé se i nek
össze han go lá sa” szö veg lép;

b) a (2) be kez dést el kell hagy ni, a (3) be kez dés szá mo -
zá sa pe dig (2) be kez dés re vál to zik; az „el tör lé se” szö veg -
rész he lyé be a „meg szün te té se” szö veg lép.

55. A szö veg egy 48a. cik kel egé szül ki, amely a 294.
cikk szö ve gét ve szi át.

SZOLGÁLTATÁSOK

56. A 49. cikk a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:
a) az elsõ be kez dés ben az „a Kö zös ség nek nem ab ban a 

tag ál la má ban” szö veg rész he lyé be a „nem ab ban a tag ál -
lam ban” szö veg lép;

b) a má so dik be kez dé sé ben az „A Ta nács a Bi zott ság
ja vas la ta alap ján, mi nõ sí tett több ség gel e fe je zet ren del ke -
zé se it ki ter jeszt he ti” szö veg rész he lyé be az „Az Eu ró pai
Par la ment és a Ta nács ren des jog al ko tá si el já rás ke re té ben
e fe je zet ren del ke zé se it ki ter jeszt he ti” szö veg lép.

57. Az 50. cikk har ma dik be kez dé sé ben az „ál lam ban”
szö veg rész he lyé be a „tag ál lam ban” szö veg lép.

58. Az 52. cikk (1) be kez dé sé ben az „A Ta nács a Bi -
zott ság ja vas la ta alap ján, a Gaz da sá gi és Szo ci á lis Bi zott -
ság gal és az Eu ró pai Par la ment tel foly ta tott kon zul tá ci ót
köve tõen” szö veg rész he lyé be az „Az Eu ró pai Par la ment
és a Ta nács a Gaz da sá gi és Szo ci á lis Bi zott ság gal foly ta -
tott kon zul tá ci ót köve tõen ren des jog al ko tá si el já rás ke re -
té ben” szö veg lép.

59. Az 53. cikk ben a „ki nyil vá nít ják kész sé gü ket arra”
szö veg rész he lyé be a „tö re ked nek arra” szö veg lép.

TÕKEMÛVELETEK

60. Az 57. cikk (2) be kez dé sé ben az „a Ta nács a Bi zott -
ság ja vas la ta alap ján, mi nõ sí tett több ség gel in téz ke dé se -
ket hoz hat” szö veg rész he lyé be az „az Eu ró pai Par la ment
és a Ta nács a ren des jog al ko tá si el já rás ke re té ben in téz ke -
dé se ket hoz” szö veg lép, a (2) be kez dés utol só mon da ta
pe dig a kö vet ke zõ (3) be kez dés sé vá lik:

„(3) A (2) be kez dés tõl el tér ve, az Eu ró pai Par la ment tel
foly ta tott kon zul tá ci ót köve tõen, kü lön le ges jog al ko tá si
el já rás ke re té ben, egy han gú lag el jár va ki zá ró lag a Ta nács
fo gad hat el olyan in téz ke dé se ket, ame lyek az uni ós jog ban 
vissza lé pést je len te nek a har ma dik or szá gok ba irá nyu ló
vagy on nan szár ma zó tõ ke moz gás li be ra li zá ci ó ja te kin te -
té ben.”

61. Az 58. cikk a kö vet ke zõ új (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) Az 57. cikk (3) be kez dé se sze rin ti in téz ke dés hi á -

nyá ban a Bi zott ság, il let ve – amennyi ben az érin tett tag ál -
lam ké rel mé tõl szá mí tott há rom hó na pon be lül a Bi zott ság
nem fo gad el ha tá ro za tot – a Ta nács ha tá ro zat ban meg ál la -
pít hat ja, hogy a tag ál la mok va la me lyi ke ál tal el fo ga dott,
egy vagy több har ma dik or szá got érin tõ kor lá to zó adó ügyi
in téz ke dé se ket a Szer zõ dé sek kel össze egyez tet he tõ nek
kell te kin te ni, amennyi ben azo kat va la mely uni ós cél ki tû -
zés in do kol ja, és a bel sõ piac meg fe le lõ mû kö dé sé vel
össze egyez tet he tõk. A Ta nács, a tag ál la mok va la me lyi ké -
nek ké rel mé re, egy han gú lag ha tá roz.”

62. A 60. cikk szá mo zá sa 61h. cikk re vál to zik. A cikk
az aláb bi 64. pont nak meg fele lõen mó do sul.

A SZABADSÁGON, A BIZTONSÁGON ÉS A JOG
ÉRVÉNYESÜLÉSÉN ALAPULÓ TÉRSÉG

63. A ví zu mok kal, me ne kült üggyel, be ván dor lás sal és
a sze mé lyek sza bad moz gá sá ra vo nat ko zó egyéb po li ti -
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kák kal kap cso la tos IV. cím he lyé be az „A
SZABADSÁGON, A BIZTONSÁGON ÉS A JOG
ÉRVÉNYESÜLÉSÉN ALAPULÓ TÉRSÉG” címû IV.
cím lép. Ez a cím a kö vet ke zõ fe je ze te ket tar tal maz za:
 1. fe je zet: Ál ta lá nos ren del ke zé sek
 2. fe je zet: A ha tá rok el len õr zé sé vel, a me ne kült-
 üggyel és a be ván dor lás sal kap cso la tos
 po li ti kák
 3. fe je zet: Igaz ság ügyi együtt mû kö dés pol gá ri
  ügyek ben
 4. fe je zet: Igaz ság ügyi együtt mû kö dés bün te tõ-
 ügyek ben
 5. fe je zet: Rend õr sé gi együtt mû kö dés

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

64. A 61. cikk he lyé be a kö vet ke zõ 1. fe je zet és 61–61i. 
cikk lép; az új 61. cikk egy ben fel vált ja az Eu ró pai Uni ó ról 
 szóló szer zõ dés je len le gi 29. cik két, a 61d. cikk pe dig fel -
vált ja ugyan azon szer zõ dés 36. cik két; a 61e. cikk fel vált ja 
az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés 64. cik ké nek
(1) be kez dé sét és az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés je -
len le gi 33. cik két, a 61g. cikk fel vált ja az Eu ró pai Kö zös -
sé get lét re ho zó szer zõ dés 66. cik két, a 61h. cikk pe dig ez
utób bi szer zõ dés 60. cik ké nek szö ve gét ve szi át a fen ti 62.
pont nak meg fele lõen:

„1. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

61. CIKK

(1) Az Unió egy, a sza bad sá gon, a biz ton sá gon és a jog
ér vé nye sü lé sén ala pu ló tér sé get al kot, amely ben tisz te let -
ben tart ják az alap ve tõ jo go kat és a tag ál la mok el té rõ jog -
rend sze re it és jogi ha gyo má nya it.

(2) Az Unió biz to sít ja a sze mé lyek bel sõ ha tá ro kon tör -
té nõ el len õr zé sek aló li men tes sé gét, to váb bá a me ne kült -
ügy, a be ván dor lás és a kül sõ ha tá rok el len õr zé se te rén a
tag ál la mok kö zöt ti szo li da ri tá son ala pu ló olyan kö zös po -
li ti kát ala kít ki, amely a har ma dik or szá gok ál lam pol gá ra i -
val szem ben mél tá nyos bá nás mó dot biz to sít. E cím al kal -
ma zá sá ban a hon ta lan sze mé lye ket har ma dik or szág ál -
lam pol gá rá nak kell te kin te ni.

(3) Az Unió a bûn cse lek mé nyek, a rassziz mus és az ide -
gen gyû lö let meg elõ zé sé re és le küz dé sé re irá nyu ló in téz -
ke dé sek kel, va la mint a rend õri, az igaz ság ügyi és az
egyéb, ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó sá gok ko or di ná ci ó já ra
és együtt mû kö dé sé re irá nyu ló in téz ke dé sek kel, to váb bá a
bün te tõ ügyek ben ho zott bí ró sá gi ha tá ro za tok köl csö nös
el is me ré se és – amennyi ben szük sé ges – a bün te tõ jog sza -
bá lyok kö ze lí té se ré vén a biz ton ság ma gas szint jé nek ga -
ran tá lá sán mun kál ko dik.

(4) Az Unió – kü lö nö sen a pol gá ri ügyek ben ho zott bí -
ró sá gi és bí ró sá gon kí vü li ha tá ro za tok köl csö nös el is me ré -
sé nek el vé vel – meg könnyí ti az igaz ság szol gál ta tás hoz
való hoz zá fé rést.

61A. CIKK

Az Eu ró pai Ta nács meg ha tá roz za a sza bad sá gon, a biz -
ton sá gon és a jog ér vé nye sü lé sén ala pu ló tér sé gen be lü li
jog al ko tá si és ope ra tív prog ra mok ter ve zé sé re vo nat ko zó
stra té gi ai irány mu ta tá so kat.

61B. CIKK

A nem ze ti par la men tek a szub szi di a ri tás és az ará nyos -
ság el vé nek al kal ma zá sá ról  szóló jegy zõ könyv ben fog lal -
tak nak meg fele lõen gon dos kod nak ar ról, hogy a 4. és 5. fe -
je zet ke re té ben be nyúj tott jog al ko tá si ja vas la tok és kez de -
mé nye zé sek össz hang ban le gye nek a szub szi di a ri tás és az
ará nyos ság el vé vel.

61C. CIKK

A 226., a 227. és a 228. cikk sé rel me nél kül a Ta nács a
Bi zott ság ja vas la ta alap ján in téz ke dé se ket fo gad hat el,
ame lyek ben meg ál la pít ja azo kat a sza bá lyo kat, ame lyek
sze rint a tag ál la mok a Bi zott ság gal együtt mû köd ve – kü lö -
nö sen a köl csö nös el is me rés el vé nek tel jes körû al kal ma -
zá sát elõ se gí ten dõ – el vég zik az e cím ben em lí tett uni ós
po li ti kák tag ál la mi ha tó sá gok ál ta li vég re haj tá sá nak ob -
jek tív és pár tat lan ér té ke lé sét. Az ér té ke lés tar tal má ról és
ered mé nyé rõl tá jé koz tat ni kell az Eu ró pai Par la men tet és a 
nem ze ti par la men te ket.

61D. CIKK

A bel sõ biz ton ság ra vo nat ko zó ope ra tív együtt mû kö dés 
Uni ón be lü li elõ moz dí tá sá nak és erõ sí té sé nek biz to sí tá sá -
ra a Ta ná cson be lül egy ál lan dó bi zott ság jön lét re. A 207.
cikk sé rel me nél kül e bi zott ság se gí ti a ha tás kör rel ren del -
ke zõ tag ál la mi ha tó sá gok in téz ke dé se i nek össze han go lá -
sát. E bi zott ság mun ká já ba be le het von ni az Unió érin tett
szer ve i nek és hi va ta la i nak kép vi se lõ it. A bi zott ság mun -
ká já ról fo lya ma to san tá jé koz tat ni kell az Eu ró pai Par la -
men tet és a nem ze ti par la men te ket.

61E. CIKK

E cím nem érin ti a köz rend fenn tar tá sá val, il let ve a bel -
sõ biz ton ság meg õr zé sé vel kap cso la tos tag ál la mi ha tás kö -
rök gya kor lá sát.

61F. CIKK

A tag ál la mok szá má ra nyit va áll a le he tõ ség, hogy egy -
más kö zött és sa ját ha tás kö rük ben, az ál ta luk leg cél sze -
rûbb nek ítélt mó don köz igaz ga tá sa ik nak a nem ze ti biz ton -
ság vé del mé ért fe le lõs, ha tás kör rel ren del ke zõ szer ve ze ti
egy sé gei kö zöt ti együtt mû kö dés és ko or di ná ció for má it
meg szer vez zék.

61G. CIKK

A Ta nács in téz ke dé se ket fo gad el a tag ál la mok ille té kes 
szer ve ze ti egy sé gei kö zött, il let ve az ezen egy sé gek és a
Bi zott ság kö zött az e cím ál tal sza bá lyo zott te rü le te ken
tör té nõ igaz ga tá si együtt mû kö dés biz to sí tá sá ra. A Ta nács,
a 61i. cikk re is fi gye lem mel, a Bi zott ság ja vas la ta alap ján
és az Eu ró pai Par la ment tel foly ta tott kon zul tá ci ót köve -
tõen ha tá roz.
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61H. CIKK

Ha az a 61. cikk ben meg ál la pí tott cél ki tû zé sek el éré se, a 
ter ro riz mus és az ah hoz kap cso ló dó te vé keny sé gek meg -
elõ zé se és az azok el le ni küz de lem ér de ké ben szük sé ges,
az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács ren des jog al ko tá si el já -
rás ke re té ben, ren de le tek ben meg ha tá roz za a tõ ke moz gá -
sok és a fi ze té si mû ve le tek te rén meg ho zott köz igaz ga tá si
in téz ke dé sek, így pél dá ul a ter mé sze tes és jogi sze mé lyek,
cso por tok vagy nem ál la mi, il let ve ál la mi ság gal nem ren -
del ke zõ en ti tá sok bir to ká ban vagy tu laj do ná ban lévõ, il let -
ve õket il le tõ pénz kész le tek, pénz ügyi esz kö zök és gaz da -
sá gi jö ve del mek be fa gyasz tá sá nak ke re te it.

A Ta nács a Bi zott ság ja vas la ta alap ján el fo gad ja az elsõ
be kez dés ben em lí tett ke ret vég re haj tá sá hoz szük sé ges in -
téz ke dé se ket.

Az eb ben a cikk ben em lí tett jogi ak tu sok ma guk ban
fog lal ják a jogi biz to sí té kok ra vo nat ko zó szük sé ges ren -
del ke zé se ket.

61I. CIKK

A 4. és 5. fe je zet ben em lí tett jogi ak tu so kat, va la mint a
61g. cikk ben meg ha tá ro zott, az e fe je ze tek ben em lí tett te -
rü le te ken az igaz ga tá si együtt mû kö dést biz to sí tó in téz ke -
dé se ket:

a) a Bi zott ság ja vas la ta alap ján vagy
b) a tag ál la mok egy ne gye dé nek kez de mé nye zé se alap -

ján kell el fo gad ni.”

HATÁRELLENÕRZÉS, MENEKÜLTÜGY 
ÉS BEVÁNDORLÁS

65. A 62–64. cikk he lyé be a kö vet ke zõ 2. fe je zet és
62–63b. cikk lép; a 62. cikk a je len le gi 62. cik ket, a
63. cikk (1) és (2) be kez dé se a je len le gi 63. cikk 1. és
2. pont ját, a 63. cikk (3) be kez dé se a je len le gi 64. cikk
(2) be kez dé sét, a 63a. cikk pe dig a je len le gi 63. cikk 3. és
4. pont ját vált ja fel:

„2. FEJEZET

A HATÁROK ELLENÕRZÉSÉVEL,
A MENEKÜLTÜGGYEL ÉS A BEVÁNDORLÁSSAL

KAPCSOLATOS POLITIKÁK

62. CIKK

(1) Az Unió olyan po li ti kát ala kít ki, amely nek cél ja:
a) an nak biz to sí tá sa, hogy a bel sõ ha tá rok át lé pé se kor a 

sze mé lyek, ál lam pol gár sá guk tól füg get le nül, men te sül je -
nek min den faj ta el len õr zés alól,

b) a sze mé lyek el len õr zé sé nek és a ha tár át lé pé sek ered -
mé nyes fel ügye le té nek biz to sí tá sa a kül sõ ha tá ro kon,

c) a kül sõ ha tá rok in teg rált ha tár õri ze ti rend sze ré nek
fo ko za tos be ve ze té se.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak cél já ból az Eu ró pai
Par la ment és a Ta nács ren des jog al ko tá si el já rás ke re té ben
in téz ke dé se ket ál la pít meg a kö vet ke zõk re vo nat ko zó an:

a) a ví zu mok ra és az egyéb rö vid távú tar tóz ko dás ra
 jogosító tar tóz ko dá si en ge dé lyek re vo nat ko zó kö zös po li -
ti ka,

b) azok az el len õr zé sek, ame lyek nek a kül sõ ha tá ro kat
át lé põ sze mé lye ket alá kell vet ni,

c) azok a fel té te lek, amely mel lett har ma dik or szá gok
ál lam pol gá rai rö vid ide ig sza ba don mo zog hat nak az
 Unión be lül,

d) a kül sõ ha tá rok in teg rált ha tár õri ze ti rend sze ré nek
fo ko za tos be ve ze té sé hez szük sé ges va la mennyi in téz ke -
dés,

e) a sze mé lyek – ál lam pol gár sá guk tól füg get len – men -
tes sé ge min den faj ta el len õr zés alól a bel sõ ha tá rok át lé pé -
se kor.

(3) Ha az Unió fel lé pé se szük sé ges nek bi zo nyul a
17. cikk (2) be kez dé sé nek a) pont já ban em lí tett jog gya -
kor lá sá nak meg könnyí té sé hez, és amennyi ben a Szer zõ dé -
sek nem biz to sí tot tak ha tás kört az ilyen fel lé pés re, a Ta -
nács kü lön le ges jog al ko tá si el já rás ke re té ben az út le ve lek -
re, sze mély azo no sí tó iga zol vá nyok ra, tar tóz ko dá si en ge -
dé lyek re vagy bár mi lyen egyéb ilyen jel le gû ok mány ra
vo nat ko zó in téz ke dé se ket fo gad hat el. A Ta nács az Eu ró -
pai Par la ment tel foly ta tott kon zul tá ci ót köve tõen, egy han -
gú lag ha tá roz.

(4) E cikk nem érin ti a tag ál la mok arra vo nat ko zó ha tás -
kö rét, hogy a nem zet kö zi jog gal össz hang ban meg ál la pít -
sák föld raj zi ha tá ra i kat.

63. CIKK

(1) Az Unió kö zös me ne kült ügyi, ki egé szí tõ és ide ig le -
nes vé de lem nyúj tá sá ra vo nat ko zó po li ti kát ala kít az zal a
cél lal, hogy a nem zet kö zi vé del met igény lõ har ma dik or -
szág be li ál lam pol gá rok mind egyi ke szá má ra meg fe le lõ
jog ál lást kí nál jon és biz to sít sa a vissza kül dés ti lal ma el vé -
nek tisz te let ben tar tá sát. E po li ti ká nak össz hang ban kell
len nie a me ne kül tek jog ál lá sá ról  szóló, 1951. jú li us 28-ai
gen fi egyez ménnyel és az 1967. ja nu ár 31-ei jegy zõ könyv -
vel, va la mint az egyéb vo nat ko zó szer zõ dé sek kel.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak cél já ból az Eu ró pai
Par la ment és a Ta nács ren des jog al ko tá si el já rás ke re té ben
in téz ke dé se ket ál la pít meg egy kö zös eu ró pai me ne kült -
ügyi rend szer lét re ho zá sa cél já ból, amely a kö vet ke zõ ket
fog lal ja ma gá ban:

a) az Unió egé szén be lül ér vé nyes, egy sé ges me ne kült
jog ál lás a har ma dik or szá gok ál lam pol gá rai szá má ra,

b) egy sé ges ki egé szí tõ vé del met biz to sí tó jog ál lás a
har ma dik or szá gok azon ál lam pol gá rai szá má ra, akik nek,
anél kül hogy eu ró pai me ne kült jog ál lást kap ná nak, nem -
zet kö zi vé de lem re van szük sé gük,

c) kö zös rend szer a la kó he lyü ket el hagy ni kény sze rült
sze mé lyek tö me ges be áram lá sa ese tén e sze mé lyek ide ig -
le nes vé del mé re,

d) kö zös el já rá sok az egy sé ges me ne kült-, vagy ki egé -
szí tõ vé del met biz to sí tó jog ál lás meg adá sá ra és vissza vo -
ná sá ra vo nat ko zó an,
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e) a me ne dék jog vagy ki egé szí tõ vé de lem irán ti ké re -
lem el bí rá lá sá ért fe le lõs tag ál lam meg ha tá ro zá sá ra vo nat -
ko zó kri té ri u mok és el já rá sok,

f) elõ írások a me ne dék ké rõk és a ki egé szí tõ vé del met
ké rõk be fo ga dá sá nak fel té te le i re vo nat ko zó an,

g) part ner ség és együtt mû kö dés a har ma dik or szá gok -
kal a me ne dék ké rõk, il let ve a ki egé szí tõ vagy ide ig le nes
vé del met kérõ sze mé lyek be áram lá sá nak ke ze lé se cél já -
ból.

(3) Ha egy vagy több tag ál lam olyan szük ség hely zet tel
szem be sül, ame lyet har ma dik or szá gok ál lam pol gá ra i nak
hir te len be áram lá sa jel le mez, a Ta nács a Bi zott ság ja vas la -
ta alap ján az érin tett tag ál lam vagy tag ál la mok ér de ké ben
át me ne ti in téz ke dé se ket fo gad hat el. A Ta nács az Eu ró pai
Par la ment tel foly ta tott kon zul tá ci ót köve tõen ha tá roz.

63A. CIKK

(1) Az Unió kö zös be ván dor lá si po li ti kát ala kít ki,
amely nek cél ja a mig rá ci ós hul lá mok ha té kony ke ze lé se
azok min den sza ka szá ban, mél tá nyos bá nás mód biz to sí tá -
sa a har ma dik or szá gok azon ál lam pol gá rai szá má ra, akik
jog sze rû en tar tóz kod nak va la mely tag ál lam ban, va la mint
az il le gá lis be ván dor lás és az em ber ke res ke de lem meg elõ -
zé se és az ezek el le ni meg erõ sí tett küz de lem.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak cél já ból az Eu ró pai
Par la ment és a Ta nács ren des jog al ko tá si el já rás ke re té ben
in téz ke dé se ket ál la pít meg a kö vet ke zõk re vo nat ko zó an:

a) a be uta zás és a tar tóz ko dás fel té te lei, va la mint a
hosszú távú tar tóz ko dás ra jo go sí tó ví zu mok és a hosszú
távú tar tóz ko dá si en ge dé lyek tag ál la mok ál tal tör té nõ ki -
adá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok, be le ért ve a csa lád egye sí té si
cé lú a kat is,

b) a tag ál la mok va la me lyi ké ben jog sze rû en tar tóz ko dó
har ma dik or szág be li ál lam pol gá rok jo ga i nak meg ha tá ro -
zá sa, ide ért ve a más tag ál la mok ban való sza bad moz gás ra
és tar tóz ko dás ra irány adó fel té te le ket is,

c) il le gá lis be ván dor lás és jog el le nes tar tóz ko dás, be le -
ért ve a jog el le ne sen tar tóz ko dó sze mé lyek ki to lon co lá sát
és re pat ri á lá sát is,

d) küz de lem az em ber ke res ke de lem, kü lö nö sen a nõk
és gyer me kek ke res ke del me el len.

(3) Az Unió har ma dik or szá gok kal meg ál la po dá so kat
köt het a te rü le tén tar tóz ko dó olyan sze mé lyek szár ma zá si
vagy abba az or szág ba való vissza fo ga dá sa ér de ké ben,
ahon nan ér kez tek, akik a tag ál la mok egyi ké nek te rü le té re
való be lé pés vagy tar tóz ko dás fel té te le i nek ele ve nem,
vagy már nem fe lel nek meg.

(4) Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács ren des jog al ko tá si 
el já rás ke re té ben in téz ke dé se ket ál la pít hat meg – ki zár va
azon ban a tag ál la mok tör vényi, ren de le ti és köz igaz ga tá si
ren del ke zé se i nek bár mi lyen har mo ni zá ci ó ját – azok nak a
tag ál la mi in téz ke dé sek nek az ösz tön zé sé re és tá mo ga tá sá -
ra, ame lyek a te rü le tü kön jog sze rû en tar tóz ko dó har ma dik
or szág be li ál lam pol gá rok be il lesz ke dé sé nek elõ se gí té sé re
irá nyul nak.

(5) E cikk nem érin ti a tag ál la mok jo gát arra, hogy meg -
ha tá roz zák, har ma dik or szá gok hány olyan ál lam pol gá rát
en ge dik be te rü le tük re, akik a har ma dik or szág ból az zal a
szán dék kal ér kez nek, hogy ön ál ló vál lal ko zó ként vagy al -
kal ma zott ként vál lal ja nak mun kát.

63B. CIKK

Az Unió e fe je zet ben meg ha tá ro zott po li ti ká i ra és azok
vég re haj tá sá ra a szo li da ri tás és a fe le lõs ség tag ál la mok kö -
zöt ti igaz sá gos el osz tá sá nak elve az irány adó, ide ért ve an -
nak pénz ügyi vo nat ko zá sa it is. Az Unió e fe je zet alap ján
el fo ga dott jogi ak tu sa i ban, min den olyan eset ben, ami kor
erre szük ség van, meg fe le lõ mó don ren del kez ni kell en nek 
az elv nek az al kal ma zá sá ról.”

IGAZSÁGÜGYI EGYÜTTMÛKÖDÉS POLGÁRI
ÜGYEKBEN

66. A 65. cikk he lyé be a kö vet ke zõ 3. fe je zet és 65.
cikk lép:

„3. FEJEZET
IGAZSÁGÜGYI EGYÜTTMÛKÖDÉS 

POLGÁRI ÜGYEKBEN

65. CIKK

(1) Az Unió a ha tá ro kon át nyú ló vo nat ko zá sú pol gá ri
ügyek te kin te té ben igaz ság ügyi együtt mû kö dést ala kít ki,
amely a bí ró sá gi és bí ró sá gon kí vü li ha tá ro za tok köl csö -
nös el is me ré sé nek el vén ala pul. En nek az együtt mû kö dés -
nek a ke re té ben olyan in téz ke dé sek is el fo gad ha tók, ame -
lyek cél ja a tag ál la mok tör vényi, ren de le ti és köz igaz ga tá -
si ren del ke zé se i nek kö ze lí té se.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak cél já ból az Eu ró pai
Par la ment és a Ta nács ren des jog al ko tá si el já rás ke re té ben
in téz ke dé se ket ál la pít meg – kü lö nö sen, ha ez a bel sõ piac
meg fe le lõ mû kö dé sé hez szük sé ges –, biz to sí tan dó a kö -
vet ke zõ ket:

a) a bí ró sá gi és bí ró sá gon kí vü li ügyek ben ho zott ha tá -
ro za tok tag ál la mok kö zöt ti köl csö nös el is me ré se és azok
vég re haj tá sa,

b) a bí ró sá gi és bí ró sá gon kí vü li ira tok ha tá ro kon túl ra
tör té nõ kéz be sí té se,

c) a tag ál la mok ban al kal ma zan dó kol lí zi ós, il let ve jog -
ha tó ság ra vo nat ko zó sza bá lyok össze egyez tet he tõ sé ge,

d) együtt mû kö dés a bi zo nyí tás fel vé tel te rén,
e) az igaz ság szol gál ta tás hoz való tény le ges hoz zá fé rés,
f) a pol gá ri el já rá sok zök ke nõ men tes le foly ta tá sát gát ló 

aka dá lyok meg szün te té se, szük ség ese tén a tag ál la mok ban 
al kal ma zan dó pol gá ri el já rás jo gi sza bá lyok össze egyez -
tet he tõ sé gé nek elõ moz dí tá sá val,

g) al ter na tív mód sze rek ki dol go zá sa a jog vi ták ren de -
zé sé re,

h) a bí rák, ügyé szek és az igaz ság szol gál ta tá si al kal ma -
zot tak kép zé sé nek tá mo ga tá sa.

(3) A (2) be kez dés tõl el tér ve, a több ál lam ra ki ter je dõ
vo nat ko zá sú csa lád jo gi kér dé sek re vo nat ko zó in téz ke dé -
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se ket kü lön le ges jog al ko tá si el já rás ke re té ben a Ta nács ál -
la pít ja meg. A Ta nács az Eu ró pai Par la ment tel foly ta tott
kon zul tá ci ót köve tõen, egy han gú lag ha tá roz.

A Ta nács a Bi zott ság ja vas la ta alap ján ha tá ro za tot fo -
gad hat el, amely ben meg ha tá roz za a több ál lam ra ki ter je dõ 
vo nat ko zá sú csa lád jo gi kér dé sek azon te rü le te it, ame lyek
ese té ben a ren des jog al ko tá si el já rást kell al kal maz ni. A
Ta nács az Eu ró pai Par la ment tel foly ta tott kon zul tá ci ót
köve tõen, egy han gú lag ha tá roz.

A má so dik al be kez dés ben em lí tett ja vas lat ról ér te sí te ni
kell a nem ze ti par la men te ket. Ha va la mely nem ze ti par la -
ment az ér te sí tés idõ pont já tól szá mí tott hat hó na pon be lül
ki fo gást emel a ja vas lat tal szem ben, a ha tá ro zat nem fo -
gad ha tó el. Ki fo gás hi á nyá ban a Ta nács a ha tá ro za tot el fo -
gad hat ja.”

IGAZSÁGÜGYI EGYÜTTMÛKÖDÉS
BÜNTETÕÜGYEKBEN

67. A 66. cikk he lyé be a fen ti 64. pont sze rin ti 61g.
cikk lép, és a 67–69. cikk ha tá lyát vesz ti. A szö veg a kö -
vet ke zõ 4. fe je zet tel és 69a–69e. cik kel egé szül ki; a 69a.,
69b. és 69d. cikk az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés je -
len le gi 31. cik két vált ja fel az e szer zõ dés 1. cik ké nek fen ti
51. pont já nak meg fele lõen:

„4. FEJEZET

IGAZSÁGÜGYI EGYÜTTMÛKÖDÉS
BÜNTETÕÜGYEKBEN

69A. CIKK

(1) Az Uni ó ban a bün te tõ ügyek ben foly ta tott igaz ság -
ügyi együtt mû kö dés a bün te tõ ügyek ben ho zott bí ró sá gi
íté le tek és ha tá ro za tok köl csö nös el is me ré sé nek el vén ala -
pul, és ma gá ban fog lal ja a tag ál la mok tör vényi, ren de le ti
és köz igaz ga tá si ren del ke zé se i nek kö ze lí té sét a (2) be kez -
dés ben és a 69b. cikk ben em lí tett te rü le te ken.

Az Euró pai Par la ment és a Ta nács ren des jog al ko tá si el -
já rás ke re té ben in téz ke dé se ket ál la pít meg, ame lyek cél ja:

a) a bí ró sá gi íté le tek és ha tá ro za tok min den for má já nak 
az Unió egé szén be lü li köl csö nös el is me ré sét biz to sí tó
sza bá lyok és el já rá sok meg ál la pí tá sa,

b) a tag ál la mok kö zöt ti jog ha tó sá gi össze üt kö zé sek
meg elõ zé se és ren de zé se,

c) a bí rák, ügyé szek és az igaz ság ügyi al kal ma zot tak
kép zé sé nek tá mo ga tá sa,

d) a tag ál la mok igaz ság ügyi vagy an nak meg fe le lõ ha -
tó sá gai kö zöt ti együtt mû kö dés meg könnyí té se a bün te tõ -
el já rá sok ke re té ben és a ha tá ro za tok vég re haj tá sa te rén.

(2) Ami lyen mér ték ben az a több ál lam ra ki ter je dõ vo -
nat ko zá sú bün te tõ ügyek ben a bí ró sá gi íté le tek és ha tá ro -
za tok köl csö nös el is me ré sé nek, va la mint a rend õrségi és
igaz ság ügyi együtt mû kö dés nek a meg könnyí té se ér de ké -
ben szük sé ges, az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács ren des

jog al ko tá si el já rás ke re té ben el fo ga dott irány el vek ben
sza bá lyo zá si mi ni mu mo kat ál la pít hat meg. E sza bá lyok -
nak figye lembe kell ven ni ük a tag ál la mok jogi ha gyo má -
nyai és jog rend sze rei kö zöt ti kü lönb sé ge ket.

E sza bá lyo zá si mi ni mu mok a kö vet ke zõk re vo nat koz -
nak:

a) a bi zo nyí té kok tag ál la mok kö zöt ti köl csö nös el fo -
gad ha tó sá ga,

b) a sze mé lyek jo gai a bün te tõ el já rás ban,
c) a bûn cse lek mé nyek sér tett je i nek jo gai,
d) a bün te tõ el já rás egyéb olyan kü lön vo nat ko zá sai,

ame lye ket a Ta nács ha tá ro zat ban elõ ze tesen ilyen ként ha -
tá ro zott meg; az ilyen ha tá ro zat el fo ga dá sa kor a Ta nács az
Eu ró pai Par la ment egyet ér té sét köve tõen, egy han gú lag
ha tá roz.

Az eb ben a be kez dés ben em lí tett sza bá lyo zá si mi ni mu -
mok nak az el fo ga dá sa nem aka dá lyoz za meg a tag ál la mo -
kat ab ban, hogy a sze mé lyek szá má ra ma ga sabb szin tû vé -
del met biz to sí tó in téz ke dé se ket tart sa nak fenn, vagy ve -
zes se nek be.

(3) Amennyi ben a Ta nács egy tag já nak meg íté lé se sze -
rint va la mely (2) be kez dés sze rin ti irány elv ter ve zet bün te -
tõ igaz ság ügyi rend sze ré nek alap ve tõ vo nat ko zá sa it érin -
te né, kér he ti, hogy az irány elv ter ve ze tet ter jesszék az
Euró pai Ta nács elé. Eb ben az eset ben a ren des jog al ko tá si
el já rást fel kell füg gesz te ni. A kér dés meg vi ta tá sát köve -
tõen és kon szen zus el éré se ese tén az Euró pai Ta nács a fel -
füg gesz tés tõl szá mí tott négy hó na pon be lül a ter ve ze tet
vissza utal ja a Ta nács elé, amely meg szün te ti a ren des jog -
al ko tá si el já rás fel füg gesz té sét.

Ugyan ezen ha tár idõn be lül, egyet nem ér tés ese tén, és
ha leg alább ki lenc tag ál lam meg erõ sí tett együtt mû kö dést
kí ván lét re hoz ni az adott irány elv ter ve zet alap ján, ezek a
tag ál la mok en nek meg fe le lõ be je len tést tesz nek az Euró -
pai Par la ment nek, a Ta nács nak és a Bi zott ság nak. Eb ben
az eset ben a meg erõ sí tett együtt mû kö dés foly ta tá sá ra vo -
nat ko zó an az Euró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés 10. cik ke
(2) be kez dé sé ben, illetve e szer zõ dés 280d. cikk (1) be kez -
dé sé ben elõ írt fel ha tal ma zást meg adott nak kell te kin te ni,
és a meg erõ sí tett együtt mû kö dés re vo nat ko zó ren del ke zé -
se ket kell al kal maz ni.

69B. CIKK

(1) Az Euró pai Par la ment és a Ta nács ren des jog al ko tá si 
el já rás ke re té ben el fo ga dott irány el vek ben sza bá lyo zá si
mi ni mu mo kat ál la pít hat meg a bûn cse lek mé nyi tény ál lá -
sok és a bün te té si té te lek meg ha tá ro zá sá ra vo nat ko zó an az
olyan kü lö nö sen sú lyos bûn cse lek mé nyek ese té ben, ame -
lyek jel le gük nél vagy ha tá suk nál fog va a több ál lam ra ki -
ter je dõ vo nat ko zá sú ak, illetve ame lyek ese té ben kü lö nö -
sen szük sé ges, hogy az el le nük foly ta tott küz de lem kö zös
ala po kon nyu god jék.

Ezek a bûn cse lek mé nyi te rü le tek a kö vet ke zõk: ter -
rorizmus, em ber ke res ke de lem és a nõk és gyer me kek
 szexuális ki zsák má nyo lá sa, til tott ká bí tó szer-ke res ke de -
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lem, til tott fegy ver ke res ke de lem, pénz mo sás, kor rup ció,
pénz és egyéb fi ze tõ esz kö zök ha mi sí tá sa, szá mí tó gé pes
bû nö zés és szer ve zett bû nö zés.

A bû nö zés ala ku lá sá nak függ vé nyé ben a Ta nács ha tá ro -
zat ban egyéb bûn cse lek mé nyi te rü le tek rõl ál la pít hat ja
meg, hogy azok meg fe lel nek az e be kez dés ben meg ha tá ro -
zott fel té te lek nek. Er rõl a Ta nács az Eu ró pai Par la ment
egyet ér té sét köve tõen, egy han gú lag ha tá roz.

(2) Ha va la mely har mo ni zá ci ós in téz ke dé sek ha tá lya
alá tar to zó te rü le ten az Unió po li ti ká já nak ered mé nyes
vég re haj tá sá hoz el en ged he tet len a tag ál la mok bün te tõ -
ügyek re vo nat ko zó tör vényi, ren de le ti és köz igaz ga tá si
ren del ke zé se i nek kö ze lí té se, irány el vek ben sza bá lyo zá si
mi ni mu mo kat le het meg ál la pí ta ni e te rü le ten a bûn cse lek -
mé nyi tény ál lá sok és a bün te té si té te lek meg ha tá ro zá sá ra
vo nat ko zó an. A 61i. cikk sé rel me nél kül az ilyen irány el -
ve ket ugyan azon ren des vagy kü lön le ges jog al ko tá si el já -
rás ke re té ben kell el fo gad ni, mint amely sze rint az em lí tett
har mo ni zá ci ós in téz ke dé se ket el fo gad ták.

(3) Amennyi ben a Ta nács va la mely tag já nak meg íté lé se 
sze rint va la mely (1) vagy (2) be kez dés ben em lí tett irány -
elv ter ve zet bün te tõ igaz ság ügyi rend sze ré nek alap ve tõ vo -
nat ko zá sa it érin te né, kér he ti, hogy az irány elv ter ve ze tet
ter jesszék az Eu ró pai Ta nács elé. Eb ben az eset ben a ren -
des jog al ko tá si el já rást fel kell füg gesz te ni. A kér dés meg -
vi ta tá sát köve tõen és kon szen zus el éré se ese tén az Eu ró pai 
Ta nács a fel füg gesz tés tõl szá mí tott négy hó na pon be lül a
ter ve ze tet vissza utal ja a Ta nács elé, amely meg szün te ti a
ren des jog al ko tá si el já rás fel füg gesz té sét.

Ugyan ezen ha tár idõn be lül, egyet nem ér tés ese tén, és
ha leg alább ki lenc tag ál lam meg erõ sí tett együtt mû kö dést
kí ván lét re hoz ni az adott irány elv ter ve zet alap ján, ezek a
tag ál la mok en nek meg fe le lõ be je len tést tesz nek az Eu ró -
pai Par la ment nek, a Ta nács nak és a Bi zott ság nak. Eb ben
az eset ben a meg erõ sí tett együtt mû kö dés foly ta tá sá ra vo -
nat ko zó an az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés 10. cik ke
(2) be kez dé sé ben, il let ve e szer zõ dés 280d. cik ke (1) be -
kez dé sé ben elõ írt fel ha tal ma zást meg adott nak kell te kin -
te ni, és a meg erõ sí tett együtt mû kö dés re vo nat ko zó in téz -
ke dé se ket kell al kal maz ni.

69C. CIKK

Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács ren des jog al ko tá si el -
já rás ke re té ben in téz ke dé se ket ál la pít hat meg a bûn meg -
elõ zés te rén a tag ál la mi in téz ke dé sek elõ moz dí tá sá ra és tá -
mo ga tá sá ra, ki zár va azon ban a tag ál la mok tör vényi, ren -
de le ti vagy köz igaz ga tá si ren del ke zé se i nek bár mi lyen har -
mo ni zá ci ó ját.

69D. CIKK

(1) Az Eu ro just fel ada ta a két vagy több tag ál la mot érin -
tõ, il let ve a kö zös ala po kon való bûn ül dö zést szük sé ges sé
tevõ sú lyos bûn cse lek mé nyek ki vizs gá lá sá ra, va la mint az
ezek kel kap cso la tos bün te tõ el já rás le foly ta tá sá ra ha tás -
kör rel ren del ke zõ nem ze ti bûn ül dö zõ ha tó sá gok kö zöt ti
meg fe le lõ ko or di ná ció és együtt mû kö dés tá mo ga tá sa és

erõ sí té se a nem ze ti ha tó sá gok, il let ve az Eu ro pol ál tal vég -
zett ope ra tív cse lek mé nyek és az ál ta luk szol gál ta tott in -
for má ci ók alap ján.

Eb ben az össze füg gés ben az Eu ro just fel épí té sét, mû kö -
dé sét, te vé keny sé gi te rü le tét és fel ada ta it ren des jog al ko -
tá si el já rás ke re té ben el fo ga dott ren de le tek ben az Eu ró pai
Par la ment és a Ta nács ha tá roz za meg. E fel ada tok a kö vet -
ke zõ ket fog lal hat ják ma guk ban:

a) az ille té kes nem ze ti ha tó sá gok ál tal le foly ta tan dó
nyo mo zá sok meg in dí tá sa, il let ve ja vas lat té tel a nem ze ti
ha tó sá gok ál tal le foly ta tan dó bûn vá di el já rá sok meg in dí -
tá sá ra kü lö nö sen az Unió pénz ügyi ér de ke it sér tõ bûn cse -
lek mé nyek vo nat ko zá sá ban,

b) az a) pont ban em lí tett nyo mo zá sok és bûn vá di el já -
rá sok kez de mé nye zé sé nek össze han go lá sa,

c) az igaz ság ügyi együtt mû kö dés erõ sí té se, töb bek kö -
zött a jog ha tó sá gi össze üt kö zé sek fel ol dá sa, va la mint az
Eu ró pai Igaz ság ügyi Há ló zat tal való szo ros együtt mû kö -
dés ré vén.

E ren de le tek ben kell to váb bá meg ha tá roz ni azo kat a
sza bá lyo kat, ame lyek alap ján az Eu ró pai Par la ment és a
nem ze ti par la men tek részt vesz nek az Eu ro just te vé keny -
sé gé nek ér té ke lé sé ben.

(2) Az (1) be kez dés ben em lí tett bün te tõ el já rá sok so rán,
a 69e. cikk sé rel me nél kül, a hi va ta los el já rá si cse lek mé -
nye ket a tag ál la mok ha tás kör rel ren del ke zõ tiszt vi se lõi fo -
ga na to sít ják.

69E. CIKK

(1) Az Unió pénz ügyi ér de ke it sér tõ bûn cse lek mé nyek
ül dö zé sé re a Ta nács kü lön le ges jog al ko tá si el já rás ke re té -
ben el fo ga dott ren de le tek ben az Eu ro just ból Eu ró pai
Ügyész sé get hoz hat lét re. A Ta nács az Eu ró pai Par la ment
egyet ér té sét köve tõen, egy han gú lag ha tá roz.

Ha nincs egy han gú ság, leg alább ki lenc tag ál lam kér he -
ti, hogy a ren de let ter ve ze tet ter jesszék az Eu ró pai Ta nács
elé. Eb ben az eset ben a Ta nács ban foly ta tott el já rást fel
kell füg gesz te ni. A kér dés meg vi ta tá sát köve tõen és kon -
szen zus el éré se ese tén az Eu ró pai Ta nács a fel füg gesz tés -
tõl szá mí tott négy hó na pon be lül a ter ve ze tet vissza utal ja
el fo ga dás ra a Ta nács elé.

Ugyan ezen ha tár idõn be lül, egyet nem ér tés ese tén, és
ha leg alább ki lenc tag ál lam meg erõ sí tett együtt mû kö dést
kí ván lét re hoz ni az adott ren de let ter ve zet alap ján, ezek a
tag ál la mok en nek meg fe le lõ be je len tést tesz nek az Eu ró -
pai Par la ment nek, a Ta nács nak és a Bi zott ság nak. Eb ben
az eset ben a meg erõ sí tett együtt mû kö dés foly ta tá sá ra vo -
nat ko zó an az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés 10. cik ke
(2) be kez dé sé ben, il let ve e szer zõ dés 280d. cik ke (1) be -
kez dé sé ben elõ írt fel ha tal ma zást meg adott nak kell te kin -
te ni, és a meg erõ sí tett együtt mû kö dés re vo nat ko zó ren del -
ke zé se ket kell al kal maz ni.

(2) Az Eu ró pai Ügyész ség ha tás kör rel ren del ke -
zik – adott eset ben az Eu ro pol lal együtt mû köd ve – az Unió 
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pénz ügyi ér de ke it sér tõ bûn cse lek mé nyek tet te se i nek és
ré sze se i nek fel ku ta tá sá ra, ve lük szem ben a nyo mo zás le -
foly ta tá sá ra és bí ró ság elé ál lí tá suk ra az (1) be kez dés ben
elõ írt ren de let ben meg ha tá ro zot tak sze rint. Az ilyen bûn -
cse lek mé nyek vo nat ko zá sá ban a tag ál la mok ha tás kör rel
ren del ke zõ bí ró sá gai elõtt a vád ha tó sá gi fel ada to kat az
Eu ró pai Ügyész ség lát ja el.

(3) Az (1) be kez dés ben em lí tett ren de le tek meg ha tá roz -
zák az Eu ró pai Ügyész ség jog ál lá sát, fel ada ta i nak el lá tá -
sá ra irány adó fel té te le ket, a te vé keny sé gét sza bá lyo zó el -
já rá si sza bá lyo kat és a bi zo nyí té kok el fo gad ha tó sá gá nak
sza bá lya it, va la mint a fel ada tai el lá tá sa so rán vég zett el já -
rá si cse lek mé nye i nek bí ró ság ál ta li fe lül vizs gá la tá ra vo -
nat ko zó sza bá lyo kat.

(4) Az Eu ró pai Ta nács ez zel egy ide jû leg vagy ezt köve -
tõen ha tá ro zat ban, an nak ér de ké ben, hogy az Eu ró pai
Ügyész ség ha tás kö rét ki ter jessze a több ál lam ra ki ter je dõ
vo nat ko zá sú sú lyos bûn cse lek mé nyek re, az (1) be kez dést
és eb bõl kö vet ke zõ en – a több tag ál la mot érin tõ sú lyos
bûn cse lek mé nyek tet te se it és ré sze se it il le tõ en – a (2) be -
kez dést mó do sít hat ja. Az Eu ró pai Ta nács az Eu ró pai Par -
la ment egyet ér té sét és a Bi zott ság gal foly ta tott kon zul tá ci -
ót köve tõen, egy han gú lag ha tá roz.”

RENDÕRSÉGI EGYÜTTMÛKÖDÉS

68. A szö veg a kö vet ke zõ 5. fe je zet tel és 69f., 69g. és
69h. cik kel egé szül ki. A 69f. és 69g. cikk az Euró pai Unió -
ról  szóló szer zõ dés je len le gi 30. cik két, a 69h. cikk pe dig
ugyan azon szer zõ dés je len le gi 32. cik két vált ja fel az
e szer zõ dés 1. cik ké nek fen ti 51. pont já nak meg fele lõen:

„5. FEJEZET

RENDÕRSÉGI EGYÜTTMÛKÖDÉS

69F. CIKK

(1) Az Unió rend õrségi együtt mû kö dést ala kít ki,
amely ben részt vesz a tag ál la mok va la mennyi ha tás kör rel
ren del ke zõ ha tó sá ga, köz tük a tag ál la mok rend õrségei,
vám ha tó sá gai és a bûn cse lek mé nyek meg elõ zé sé re és fel -
de rí té sé re sza ko so dott egyéb bûn ül dö zõ szol gá la tai.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak cél já ból az Eu ró pai Par -
la ment és a Ta nács ren des jog al ko tá si el já rás ke re té ben in téz -
ke dé se ket ál la pít hat meg a kö vet ke zõk re vo nat ko zó an:

a) a re le váns in for má ci ók össze gyûj té se, tá ro lá sa, fel -
dol go zá sa, elem zé se és cse ré je,

b) az ál lo mány kép zé sé nek tá mo ga tá sa, va la mint
együtt mû kö dés az ál lo mány egy más kö zöt ti cse ré je, a fel -
sze re lé sek hasz ná la ta és a kri mi na lisz ti kai ku ta tá sok te rén,

c) a szer ve zett bû nö zés sú lyos for má i nak fel de rí té sé re
vo nat ko zó kö zös nyo mo zá si tech ni kák.

(3) A Ta nács kü lön le ges jog al ko tá si el já rás ke re té ben
in téz ke dé se ket ál la pít hat meg az e cikk ben em lí tett ha tó sá -
gok kö zöt ti ope ra tív együtt mû kö dés re vo nat ko zó an. A Ta -

nács az Eu ró pai Par la ment tel foly ta tott kon zul tá ci ót köve -
tõen egy han gú lag ha tá roz.

Ha nincs egy han gú ság, leg alább ki lenc tag ál lam kér he -
ti, hogy az in téz ke dé sek ter ve ze tét ter jesszék az Eu ró pai
Ta nács elé. Eb ben az eset ben a Ta nács ban foly ta tott el já -
rást fel kell füg gesz te ni. A kér dés meg vi ta tá sát köve tõen
és kon szen zus el éré se ese tén az Eu ró pai Ta nács a fel füg -
gesz tés tõl szá mí tott négy hó na pon be lül a ter ve ze tet
vissza utal ja el fo ga dás ra a Ta nács elé.

Ugyan ezen ha tár idõn be lül, egyet nem ér tés ese tén, és
ha leg alább ki lenc tag ál lam meg erõ sí tett együtt mû kö dést
kí ván lét re hoz ni az adott in téz ke dés ter ve zet alap ján, ezek
a tag ál la mok en nek meg fe le lõ be je len tést tesz nek az Eu ró -
pai Par la ment nek, a Ta nács nak és a Bi zott ság nak. Eb ben
az eset ben a meg erõ sí tett együtt mû kö dés foly ta tá sá ra vo -
nat ko zó an az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés 10. cik ke
(2) be kez dé sé ben, il let ve e szer zõ dés 280d. cikk (1) be kez -
dé sé ben elõ írt fel ha tal ma zást meg adott nak kell te kin te ni,
és a meg erõ sí tett együtt mû kö dés re vo nat ko zó ren del ke zé -
se ket kell al kal maz ni.

A má so dik és har ma dik al be kez dés ben meg ha tá ro zott
kü lön le ges el já rás nem al kal ma zan dó azon jogi ak tu sok ra,
ame lyek a schen ge ni vív má nyok to vább fej lesz té sé nek mi -
nõ sül nek.

69G. CIKK

(1) Az Eu ro pol fel ada ta, hogy tá mo gas sa és erõ sít se a
tag ál la mok rend õri ha tó sá ga i nak és egyéb bûn ül dö zõ szol -
gá la ta i nak te vé keny sé gét, valamint a kö zöt tük foly ta tott
köl csö nös együtt mû kö dést a két vagy több tag ál la mot
érin tõ bûn cse lek mé nyek és a ter ro riz mus, valamint az uni -
ós po li ti kák al kal ma zá si kö ré be tar to zó kö zös ér de ke ket
sér tõ bû nö zé si for mák meg elõ zé se és ül dö zé se te rén.

(2) Az Eu ro pol fel épí té sét, mû kö dé sét, te vé keny sé gi te -
rü le tét és fel ada ta it ren des jog al ko tá si el já rás ke re té ben el -
fo ga dott ren de le tek ben az Euró pai Par la ment és a Ta nács
ha tá roz za meg. E fel ada tok a kö vet ke zõ ket fog lal hat ják
ma guk ban:

a) az in for má ci ók, így kü lö nö sen a tag ál la mok vagy
har ma dik or szá gok ha tó sá gai, illetve az Uni ón kí vü li szer -
ve ze tek ál tal szol gál ta tott in for má ci ók össze gyûj té se, tá ro -
lá sa, fel dol go zá sa, elem zé se és cse ré je,

b) a tag ál la mok ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó sá ga i val
kö zö sen vagy kö zös nyo mo zó cso por tok ke re té ben vég zett
nyo mo za ti és ope ra tív te vé keny sé gek össze han go lá sa,
meg szer ve zé se és vég re haj tá sa, adott eset ben az Eu ro just -
tal kap cso la tot tart va.

E ren de le tek ha tá roz zák meg azo kat az el já rá so kat,
ame lyek sze rint az Euró pai Par la ment – a nem ze ti par la -
men tek kel kö zö sen – ellen õr zi az Eu ro pol te vé keny sé gét.

(3) Az Eu ro pol ál tal vég zett ope ra tív cse lek mé nye ket
annak a tag ál lam nak a ha tó sá ga i val kap cso la tot tart va és
ve lük egyet ér tés ben kell vég re haj ta ni, amely nek te rü le tét
ezek a cse lek mé nyek érin tet ték. Kény sze rí tõ in téz ke dé sek
al kal ma zá sá ra ki zá ró lag a ha tás kör rel ren del ke zõ nem ze ti
ha tó sá gok jo go sul tak.
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69H. CIKK

A Ta nács kü lön le ges jog al ko tá si el já rás ke re té ben meg -
ha tá roz za azo kat a fel té te le ket és kor lá to kat, ame lyek mel -
lett a tag ál la mok nak a 69a. és 69f. cikk ben em lí tett ha tás -
kör rel ren del ke zõ ha tó sá gai egy má sik tag ál lam te rü le -
tén – an nak ha tó sá ga i val kap cso la tot tart va és ve lük egyet -
ér tés ben – in téz ke dé se ket fo ga na to sít hat nak. A Ta nács az
Eu ró pai Par la ment tel foly ta tott kon zul tá ci ót köve tõen,
egy han gú lag ha tá roz.”

KÖZLEKEDÉS

69. A 70. cikk szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép: 
„A Szer zõ dé sek cél ki tû zé se it az e cím ben sza bá lyo zott te -
rü le ten egy kö zös köz le ke dés po li ti ka ke re té ben kell vég re -
haj ta ni.”

70. A 71. cikk (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ szö -
veg lép:

„(2) Az (1) be kez dés ben em lí tett in téz ke dé sek el fo ga -
dá sa kor figye lembe kell ven ni azo kat az ese te ket, ahol az
in téz ke dé sek al kal ma zá sa egyes ré gi ók ban sú lyo san be fo -
lyá sol hat ja az élet szín vo na lat, a fog lal koz ta tá si szin tet,
 illetve a köz le ke dé si esz kö zök és inf ra struk tú ra mû köd te -
té sét.”

71. A 72. cikk ben az „a Ta nács egy han gú jó vá ha gyá sa
nél kül” szö veg rész he lyé be az „a Ta nács ál tal egy han gú -
lag el fo ga dott, el té rést biz to sí tó in téz ke dés hi á nyá ban”
szö veg lép.

72. A 75. cikk a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:
a) az (1) be kez dés ben az „A Kö zös sé gen be lü li köz le -

ke dés te rén meg kell szün tet ni azo kat a meg kü lön böz te té -
se ket, ame lyek ab ban nyil vá nul nak meg” szö veg rész he -
lyé be az „Az Uni ón be lü li köz le ke dés te rén ti los min den
olyan meg kü lön böz te tés, amely ab ban nyil vá nul meg”
szö veg lép;

b) a (2) be kez dés ben az „a Ta nács” szö veg rész he lyé be
az „az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács” szö veg lép;

c) a (3) be kez dés elsõ al be kez dé sé ben az „a Gaz da sá gi
és Szo ci á lis Bi zott ság gal” szö veg rész he lyé be az „az Eu -
ró pai Par la ment tel és a Gaz da sá gi és Szo ci á lis Bi zott ság -
gal” szö veg lép.

73. A 78. cikk a kö vet ke zõ mon dat tal egé szül ki:
„Öt év vel a Lissza bo ni Szer zõ dés ha tály ba lé pé sét köve -

tõen e cik ket a Ta nács a Bi zott ság ja vas la ta alap ján el fo ga -
dott ha tá ro zat tal ha tá lyon kí vül he lyez he ti.”

74. A 79. cikk bõl el kell hagy ni az „; ez a Gaz da sá gi és
Szo ci á lis Bi zott ság ha tás kö rét nem érin ti” szö veg részt.

75. A 80. cikk (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ szö -
veg lép:

„(2) Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács ren des jog al ko -
tá si el já rás ke re té ben meg fe le lõ ren del ke zé se ket ál la pít hat
meg a ten ge ri és légi köz le ke dés re vo nat ko zó an. Az Eu ró -

pai Par la ment és a Ta nács a Gaz da sá gi és Szo ci á lis Bi zott -
ság gal és a Ré gi ók Bi zott sá gá val foly ta tott kon zul tá ci ót
köve tõen ha tá roz.”

VERSENYSZABÁLYOK

76. A 85. cikk a kö vet ke zõ új (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) A Bi zott ság ren de le te ket fo gad hat el a meg ál la po -

dá sok azon cso port ja i ra vo nat ko zó an, ame lyek te kin te té -
ben a Ta nács a 83. cikk má so dik be kez dé sé nek b) pont já -
val össz hang ban ren de le tet vagy irány el vet fo ga dott el.”

77. A 87. cikk a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:
a) a (2) be kez dés a c) pont vé gén a kö vet ke zõ mon dat -

tal egé szül ki:
„Öt év vel a Lissza bo ni Szer zõ dés ha tály ba lé pé sét köve -

tõen e pon tot a Ta nács a Bi zott ság ja vas la ta alap ján el fo ga -
dott ha tá ro zat tal ha tá lyon kí vül he lyez he ti.”;

b) a (3) be kez dés a) pont já ban az „alul fog lal koz ta tott -
ság” szö veg rész he lyé be az „alul fog lal koz ta tott ság, va la -
mint a 299. cikk ben em lí tett tér sé gek gaz da sá gi fej lõ dé sé -
nek elõ moz dí tá sá ra nyúj tott tá mo ga tás, ezek struk tu rá lis,
gaz da sá gi és tár sa dal mi hely ze té re te kin tet tel” szö veg lép.

78. Az 88. cikk a kö vet ke zõ új (4) be kez dés sel egé szül
ki:

„(4) A Bi zott ság ren de le te ket fo gad hat el az ál la mi tá -
mo ga tá sok azon cso port ja i ra vo nat ko zó an, ame lye ket a
Ta nács a 89. cikk nek meg fele lõen az e cikk (3) be kez dé sé -
ben em lí tett el já rás alól men te sít he tõ nek ítélt.”

ADÓÜGYI RENDELKEZÉSEK

79. A 93. cikk ben az „a bel sõ pi ac nak a 14. cikk ben
meg ál la pí tott ha tár idõn be lü li meg te rem té sé hez és mû kö -
dé sé hez szük sé ges” szö veg rész he lyé be az „a bel sõ piac
lét re ho zá sá hoz, mû kö dé sé hez, és a ver seny tor zu lá sá nak
el ke rü lé sé hez szük sé ges” szö veg lép.

A JOGSZABÁLYOK KÖZELÍTÉSE

80. A 94. és a 95. cik ket fel kell cse rél ni. En nek meg -
fele lõen a 94. cikk szá mo zá sa 95. cikk re, a 95. cikk szá mo -
zá sa pe dig 94. cikk re vál to zik.

81. A 94. cik ként új ra szá mo zott 95. cikk a kö vet ke zõ -
kép pen mó do sul:

a) az (1) be kez dés bõl az „– a 94. cikk tõl el tér ve –” szö -
veg részt el kell hagy ni;

b) a (4) be kez dés ele jén a „Ha azt köve tõen, hogy a Ta -
nács vagy a Bi zott ság har mo ni zá ci ós in téz ke dést fo ga dott
el,” szö veg rész he lyé be a „Ha va la mely har mo ni zá ci ós in -
téz ke dés nek az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács, a Ta nács
vagy a Bi zott ság ál ta li el fo ga dá sát köve tõen” szö veg lép;
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c) az (5) be kez dés ele jén az „Ezen fe lül, a (4) be kez dés
sé rel me nél kül, amennyi ben egy har mo ni zá ci ós in téz ke -
dés nek a Ta nács vagy Bi zott ság ál tal tör té nõ el fo ga dá sát
köve tõen” szö veg rész he lyé be az „Ezen fe lül, a (4) be kez -
dés sé rel me nél kül, amennyi ben va la mely har mo ni zá ci ós
in téz ke dés nek az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács, a Ta nács
vagy a Bi zott ság ál ta li el fo ga dá sát köve tõen” szö veg lép;

d) a (10) be kez dés ben a „kö zös sé gi el len õr zé si el já rás”
szö veg rész he lyé be az „uni ós el len õr zé si el já rás” szö veg
lép.

82. A 95. cik ként új ra szá mo zott 94. cikk ben az „A Ta -
nács” szö veg rész he lyé be az „A 94. cikk sé rel me nél kül a
Ta nács” szö veg lép.

83. A 96. cikk má so dik be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban 
az „a Ta nács a Bi zott ság ja vas la ta alap ján” szö veg rész he -
lyé be az „az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács ren des jog al -
ko tá si el já rás ke re té ben” szö veg lép. A má so dik mon dat
he lyé be a kö vet ke zõ mon dat lép: „E cél ból a Szer zõ dé sek -
ben elõ írt bár mi lyen egyéb meg fe le lõ in téz ke dést el le het
fo gad ni.”

SZELLEMI TULAJDON

84. A szö veg a VI. cím vé gén a kö vet ke zõ új 97a. cik -
kel egé szül ki:

„97A. CIKK

A bel sõ piac lét re ho zá sa, il let ve mû kö dé se ke re té ben az
Eu ró pai Par la ment és a Ta nács ren des jog al ko tá si el já rás
ke re té ben in téz ke dé se ket fo gad el a szel le mi tu laj don jo -
gok Uni ón be lü li egy sé ges ol tal mát biz to sí tó eu ró pai ol tal -
mi jog cí mek lét re ho zá sá ra, va la mint egy uni ós szin tû köz -
pon ti en ge dé lye zé si, ko or di ná ci ós és el len õr zé si rend szer
meg te rem té sé re.

Az eu ró pai ol tal mi jog cí mek re vo nat ko zó nyelv hasz ná -
la ti ren det a Ta nács ál la pít ja meg kü lön le ges jog al ko tá si
el já rás ke re té ben el fo ga dott ren de le tek ben. A Ta nács az
Eu ró pai Par la ment tel foly ta tott kon zul tá ci ót köve tõen,
egy han gú lag ha tá roz.”

GAZDASÁG- ÉS MONETÁRIS POLITIKA

85. A szö veg a VII. cím ele jén 97b. cik kel egé szül ki,
amely a kö vet ke zõ mó do sí tá sok kal a 4. cikk szö ve gét ve -
szi át:

a) az (1) be kez dés bõl el kell hagy ni az „és az ab ban
meg ha tá ro zott üte me zés” szö veg részt;

b) a (2) be kez dés ben az „Az elõ zõ ek kel pár hu za mo san, 
to váb bá az e szer zõ dés ben elõ ír tak és az ab ban meg ha tá ro -
zott üte me zés és el já rá sok sze rint ez a te vé keny ség ma gá -
ban fog lal ja az ár fo lya mok vissza von ha tat lan rög zí té sét,
ami egy kö zös va lu ta, az ECU be ve ze té sé hez ve zet” szö -
veg rész he lyé be az „Az elõ zõ ek kel pár hu za mo san, to váb -

bá a Szer zõ dé sek ben elõ ír tak és az azok ban meg ha tá ro zott
el já rá sok sze rint ez a te vé keny ség ma gá ban fog lal ja egy
kö zös pénz, az euro be ve ze té sét” szö veg lép.

86. A 99. cikk a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:
a) a (4) be kez dés elsõ al be kez dé sé nek elsõ mon da ta he -

lyé be a kö vet ke zõ két mon dat lép:
„Ha a (3) be kez dés ben em lí tett el já rás ban meg ál la pí tás -

ra ke rül, hogy egy tag ál lam gaz da ság po li ti ká ja nem fe lel
meg a (2) be kez dés ben em lí tett át fo gó irány mu ta tá sok nak, 
vagy ve szé lyez tet he ti a gaz da sá gi és mo ne tá ris unió meg -
fe le lõ mû kö dé sét, a Bi zott ság az érin tett tag ál la mot fi gyel -
mez te tés ben ré sze sít he ti. A Ta nács, a Bi zott ság aján lá sa
alap ján, meg te he ti a szük sé ges aján lá so kat az érin tett tag -
ál lam nak.”;

b) a (4) be kez dés má so dik al be kez dé se (5) be kez dés sé
vá lik, a je len le gi (5) be kez dés szá mo zá sa pe dig (6) be kez -
dés re vál to zik;

c) a (4) be kez dés a kö vet ke zõ két új al be kez dés sel egé -
szül ki:

„En nek a be kez dés nek az al kal ma zá sá ban a Ta nács az
érin tett tag ál la mot kép vi se lõ ta ná csi tag sza va za tát fi gyel -
men kí vül hagy va jár el.

A Ta nács töb bi tag ja mi nõ sí tett több sé gét a 205. cikk
(3) be kez dé se a) pont já nak meg fele lõen kell meg ha tá roz ni.”;

d) a (6) be kez dés ként új ra szá mo zott (5) be kez dés ben
az „A Ta nács a 252. cikk ben meg ál la pí tott el já rás nak meg -
fele lõen rész le tes sza bá lyo kat fo gad hat el az e cikk (3) és
(4) be kez dé sé ben” szö veg he lyé be az „Az Eu ró pai Par la -
ment és a Ta nács ren des jog al ko tá si el já rás ke re té ben el fo -
ga dott ren de le tek ben rész le tes sza bá lyo kat ál la pít hat meg
a (3) és (4) be kez dés ben” szö veg lép.

EGYES TERMÉKEKKEL (ENERGIA) VALÓ
ELLÁTÁSBAN FELMERÜLÕ NEHÉZSÉGEK

87. A 100. cikk (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ szö -
veg lép:

„(1) A Ta nács, a Szer zõ dé sek ben elõ írt egyéb el já rá sok
sé rel me nél kül, a Bi zott ság ja vas la ta alap ján, a tag ál la mok
kö zöt ti szo li da ri tás szel le mé ben ha tá roz hat a gaz da sá gi
hely zet nek meg fe le lõ in téz ke dé sek rõl, kü lö nö sen ha egyes 
ter mé kek kel való el lá tás ban – ide ért ve kü lö nös kép pen az
ener gia te rü le tét – sú lyos ne héz sé gek me rül nek fel.”

EGYÉB RENDELKEZÉSEK – GAZDASÁG- 
ÉS MONETÁRIS POLITIKA

88. A 102. cikk ben a (2) be kez dést el kell hagy ni, az
(1) be kez dés pe dig szá mo zat lan be kez dés sé vá lik.

89. A 103. cikk (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ szö -
veg lép:

„(2) A Ta nács a Bi zott ság ja vas la ta alap ján és az Eu ró -
pai Par la ment tel foly ta tott kon zul tá ci ót köve tõen szük ség
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ese tén meg ha tá roz hat ja a 101. és a 102. cikk ben, va la mint
eb ben a cikk ben elõ írt ti lal mak al kal ma zá sá val kap cso la -
tos fo gal ma kat.”

TÚLZOTT HIÁNY ESETÉN KÖVETENDÕ ELJÁRÁS

90. A 104. cikk a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:
a) a (5) be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:
„(5) Ha a Bi zott ság úgy íté li meg, hogy egy tag ál lam ban 

túl zott hi ány áll fenn vagy kö vet kez het be, er rõl vé le ményt 
küld az érin tett tag ál lam nak, amely rõl tá jé koz tat ja a Ta ná -
csot.”;

b) a (6) be kez dés ben az „aján lá sa” szö veg rész he lyé be
a „ja vas la ta” szö veg lép;

c) a (7) be kez dés ben az elsõ mon dat he lyé be a kö vet ke -
zõ mon dat lép: „Ha a (6) be kez dés nek meg fele lõen a Ta -
nács túl zott hi ányt ál la pít meg, a Bi zott ság aján lá sa alap ján 
ké se de lem nél kül aján lá so kat fo gad el az érin tett tag ál lam -
ra vo nat ko zó an az zal a cél lal, hogy az ezt az ál la po tot meg -
ha tá ro zott idõn be lül szün tes se meg.”;

d) ez a pont a ma gyar vál to za tot nem érin ti;
e) a (12) be kez dés elsõ mon da tá ban a „ha tá ro za tok”

szö veg rész he lyé be a „ha tá ro za tok vagy aján lá sok” szö veg 
lép;

f) a (13) be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:
„(13) A (8), (9), (11) és (12) be kez dés ben em lí tett ha tá -

ro za tok és aján lá sok el fo ga dá sa kor a Ta nács a Bi zott ság
aján lá sa alap ján jár el.

A (6)–(9), (11) és (12) be kez dés ben em lí tett in téz ke dé -
sek el fo ga dá sa kor a Ta nács az érin tett tag ál la mot kép vi se -
lõ ta ná csi tag sza va za tát fi gyel men kí vül hagy va jár el.

A Ta nács töb bi tag ja mi nõ sí tett több sé gét a 205. cikk
(3) be kez dé se a) pont já nak meg fele lõen kell meg ha tá -
roz ni.”;

g) a (14) be kez dés har ma dik al be kez dé sé bõl el kell
hagy ni az „1994. ja nu ár 1-jé ig,” szö veg részt.

MONETÁRIS POLITIKA

91. A 105. cikk a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:
a) az (1) be kez dés elsõ mon da tá ban a „KBER” be tû szó

he lyé be a „Köz pon ti Ban kok Eu ró pai Rend sze ré nek
(a továb biak ban: KBER)” szö veg lép;

b) a (2) be kez dés má so dik fran cia be kez dé sé ben a
„111. cikk” szö veg rész he lyé be a „188o. cikk” szö veg lép;

c) A (6) be kez dés szö ve gé nek he lyé be a kö vet ke zõ
szö veg lép:

„(6) Az Eu ró pai Par la ment tel és az Eu ró pai Köz pon ti
Bank kal foly ta tott kon zul tá ci ót köve tõen a Ta nács kü lön -
le ges jog al ko tá si el já rás ke re té ben, egy han gú lag el jár va
el fo ga dott ren de le tek ben az Eu ró pai Köz pon ti Ban kot a
hi tel in té ze tek és – a biz to sí tó in té ze tek ki vé te lé vel – az
egyéb pénz ügyi szer ve ze tek pru den ci á lis fel ügye le té re vo -

nat ko zó po li ti kák kal kap cso lat ban kü lön fel ada tok kal bíz -
hat ja meg.”

92. A 106. cikk a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:
a) az (1) be kez dés elsõ mon da tá ban a „bank je gyek”

szö veg rész he lyé be az „eu ro bank je gyek” szö veg lép;
b) a (2) be kez dés elsõ mon da tá ban a „pénz ér mé ket”

szö veg rész he lyé be az „eu ro ér mé ket” szö veg lép; a má so -
dik mon dat ele jén az „A Ta nács a 252. cikk ben meg ál la pí -
tott el já rás nak meg fele lõen és az EKB-val foly ta tott kon -
zul tá ci ót köve tõen” szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ szö -
veg lép: „A Ta nács a Bi zott ság ja vas la ta alap ján, va la mint
az Eu ró pai Par la ment tel és az Eu ró pai Köz pon ti Bank kal
foly ta tott kon zul tá ci ót köve tõen”.

93. A 107. cikk a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:
a) az (1) és (2) be kez dést el kell hagy ni, a (3), (4), (5) és 

(6) be kez dés szá mo zá sa pe dig (1), (2), (3) és (4) be kez dés -
re vál to zik;

b) a (2) be kez dés ként új ra szá mo zott (4) be kez dés ben
az „A KBER alap ok má nyát” szö veg rész he lyé be a kö vet -
ke zõ szö veg lép: „A Köz pon ti Ban kok Eu ró pai Rend sze ré -
nek és az Eu ró pai Köz pon ti Bank nak az alap ok má nyát
(a továb biak ban: a KBER és az EKB alap ok má nya)”;

c) a (3) be kez dés ként új ra szá mo zott (5) be kez dés szö -
ve gé nek a he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„(3) A KBER és az EKB alap ok má nya 5.1., 5.2., 5.3.,
17., 18., 19.1., 22., 23., 24., 26., 32.2., 32.3., 32.4., és 32.6.
cik két, va la mint 33.1. cik ké nek a) pont ját és 36. cik két
ren des jog al ko tá si el já rás ke re té ben az Eu ró pai Par la ment
és a Ta nács mó do sít hat ja. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta -
nács vagy az Eu ró pai Köz pon ti Bank aján lá sa alap ján és a
Bi zott ság gal foly ta tott kon zul tá ci ót köve tõen, vagy a Bi -
zott ság ja vas la ta alap ján és az Eu ró pai Köz pon ti Bank kal
foly ta tott kon zul tá ci ót köve tõen jár el.”

94. A 109. cikk bõl el kell hagy ni a „leg ké sõbb a KBER
lét re ho zá sá nak idõ pont já ig” szö veg részt.

95. A 110. cikk (2) be kez dé sé nek elsõ négy al be kez dé -
sét el kell hagy ni.

AZ EURO HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ
INTÉZKEDÉSEK

96. A 111. cikk (1)–(3) és (5) be kez dé sé nek az aláb bi
174. pont sze rint mó do sí tott szö ve ge a 188o. cikk
(1)–(4) be kez dé sé vé vá lik. A (4) be kez dés nek az aláb bi
100. pont sze rint mó do sí tott szö ve ge a 115c. cikk (1) be -
kez dé sé vé vá lik.

97. A szö veg a kö vet ke zõ 111a. cik kel egé szül ki:

„111A. CIKK

Az Eu ró pai Köz pon ti Bank ra ru há zott ha tás kö rök sé rel -
me nél kül az euro kö zös pénz ként tör té nõ al kal ma zá sá hoz
szük sé ges in téz ke dé se ket ren des jog al ko tá si el já rás ke re -
té ben az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács ál la pít ja meg. Eze -
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ket az in téz ke dé se ket az Eu ró pai Köz pon ti Bank kal foly ta -
tott kon zul tá ci ót köve tõen le het el fo gad ni.”

INTÉZMÉNYI RENDELKEZÉSEK (GMU)

98. A 112. cikk szá mo zá sa 245b. cikk re vál to zik, és a
cikk szö ve ge a 228. pont nak meg fele lõen mó do sul. A
113. cikk szá mo zá sa 245c. cikk re vál to zik.

99. A 114. cikk a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:
a) az (1) be kez dés elsõ al be kez dé sé ben az „egy ta nács -

adói jog kör rel ren del ke zõ Mo ne tá ris Bi zott ság jön lét re”
szö veg rész he lyé be a „lét re jön a Gaz da sá gi és Pénz ügyi
Bi zott ság” szö veg lép;

b) az (1) be kez dés bõl a má so dik és har ma dik al be kez -
dést el kell hagy ni;

c) a (2) be kez dés bõl az elsõ al be kez dést el kell hagy ni;
a je len le gi má so dik al be kez dés har ma dik fran cia be kez dé -
sé ben a „99. cikk (2), (3), (4) és (5) be kez dé sé ben” szö veg -
rész he lyé be a „99. cikk (2), (3), (4) és (6) be kez dé sé ben”
szö veg, a „, a 122. cikk (2) be kez dé sé ben, a 123. cikk (4)
és (5) be kez dé sé ben” szö veg rész he lyé be pe dig a „, va la -
mint a 117a. cikk (2) és (3) be kez dé sé ben” szö veg lép;

d) a (4) be kez dés ben a „a 122. és 123. cikk” szö veg rész
he lyé be a „116a. cikk” szö veg.

AZON TAGÁLLAMOKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS 
RENDELKEZÉSEK, AMELYEKNEK PÉNZNEME AZ 
EURO

100. A szö veg a kö vet ke zõ új 3a. fe je zet tel, va la mint új 
115a., 115b és 115c. cik kel egé szül ki:

„3A. FEJEZET

AZON TAGÁLLAMOKRA VONATKOZÓ
KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK,

AMELYEK PÉNZNEME AZ EURO

115A. CIKK

(1) A gaz da sá gi és mo ne tá ris unió meg fe le lõ mû kö dé sé -
nek biz to sí tá sa ér de ké ben és a Szer zõ dé sek vo nat ko zó ren -
del ke zé se i vel össz hang ban a Ta nács a 99. és a 104. cikk -
ben meg ha tá ro zott el já rá sok kö zül a vo nat ko zó el já rás sal
össz hang ban – ki vé ve a 104. cikk (14) be kez dé sé ben em lí -
tett el já rást – in téz ke dé se ket fo gad el azon tag ál la mok ra
vo nat ko zó an, ame lyek pénz ne me az euro:

a) ezen tag ál la mok ban a költ ség ve té si fe gye lem és a
költ ség ve té si fel ügye let össze han go lá sá nak erõ sí té sé re,

b) gaz da ság po li ti kai irány mu ta tá sok meg ál la pí tá sá ra
ezen tag ál la mok ra vo nat ko zó an, biz to sít va egy út tal ezek -
nek az Unió egé szé re vo nat ko zó an el fo ga dott irány mu ta -
tá sok kal való össze egyez tet he tõ sé gét és fel ügye le tét.

(2) Az (1) be kez dés ben em lí tett in téz ke dé sek el fo ga dá -
sa kor a Ta nács nak csak azok a tag jai vesz nek részt a sza -

va zás ban, akik azon tag ál la mo kat kép vi se lik, ame lyek
pénz ne me az euro.

Az em lí tett ta gok mi nõ sí tett több sé gét a 205. cikk (3) be -
kez dé se a) pont já nak meg fele lõen kell meg ha tá roz ni.

115B. CIKK

Az azon tag ál la mok mi nisz te re i nek ta lál ko zó i ra vo nat -
ko zó sza bá lyo kat, ame lyek hi va ta los pénz ne me az euro, az 
eu ro cso port ról  szóló jegy zõ könyv ál la pít ja meg.

115C. CIKK

(1) An nak ér de ké ben, hogy az eu ró nak a nem zet kö zi
pénz rend szer ben el fog lalt he lyét biz to sít sa, a Ta nács a Bi -
zott ság ja vas la ta alap ján ha tá ro zat ban ál la pít ja meg a gaz -
da sá gi és mo ne tá ris unió szem pont já ból kü lö nö sen je len -
tõs ügyek ben a nem zet kö zi pénz ügyi in téz mé nyek ben és
kon fe ren ci á kon kép vi se len dõ kö zös ál lás pon to kat. A Ta -
nács az Eu ró pai Köz pon ti Bank kal foly ta tott kon zul tá ci ót
köve tõen ha tá roz.

(2) A Ta nács a Bi zott ság ja vas la ta alap ján meg fe le lõ in -
téz ke dé se ket fo gad hat el a nem zet kö zi pénz ügyi szer ve ze -
tek ben és kon fe ren ci á kon való egy sé ges kép vi se let biz to -
sí tá sa cél já ból. A Ta nács az Eu ró pai Köz pon ti Bank kal
foly ta tott kon zul tá ci ót köve tõen ha tá roz.

(3) Az (1) és (2) be kez dés ben em lí tett in téz ke dé sek el -
fo ga dá sa kor a Ta nács nak csak azok a tag jai vesz nek részt
a sza va zás ban, akik azo kat a tag ál la mo kat kép vi se lik,
ame lyek pénz ne me az euro.

Az em lí tett ta gok mi nõ sí tett több sé gét a 205. cikk (3) be -
kez dé se a) pont já nak meg fele lõen kell meg ha tá roz ni.”

AZ ELTÉRÉSSEL RENDELKEZÕ
TAGÁLLAMOKRA VONATKOZÓ ÁTMENETI
RENDELKEZÉSEK

101. A 116. cikk ha tá lyát vesz ti és a szö veg a kö vet ke -
zõ 116a. cik kel egé szül ki:

„116A. CIKK

(1) Azok nak a tag ál la mok nak a meg je lö lé se, ame lyek
vo nat ko zá sá ban a Ta nács nem ha tá ro zott úgy, hogy tel je -
sí tik az euro be ve ze té sé hez szük sé ges fel té te le ket, a továb -
biak ban »el té rés sel ren del ke zõ tag ál lam«.

(2) Az el té rés sel ren del ke zõ tag ál la mok ra a Szer zõ dé -
sek aláb bi ren del ke zé sei nem al kal maz ha tók:

a) az át fo gó gaz da ság po li ti kai irány mu ta tá sok azon ré -
sze i nek el fo ga dá sa, ame lyek ál ta lá nos jel leg gel az eu ro -
öve zet re vo nat koz nak (99. cikk, (2) be kez dés),

b) a túl zott hi ány or vos lá sá ra vo nat ko zó kény sze rí tõ
esz kö zök (104. cikk, (9) és (11) be kez dés),

c) a KBER cél ki tû zé sei és fel ada tai (105. cikk, (1), (2),
(3) és (5) be kez dés),

d) az euro ki bo csá tá sa (106. cikk),
e) az Eu ró pai Köz pon ti Bank jogi ak tu sai (100. cikk),
f) az euro al kal ma zá sá ra vo nat ko zó in téz ke dé sek

(111a. cikk),
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g) a mo ne tá ris meg ál la po dá sok és az egyéb ár fo lyam -
po li ti kai in téz ke dé sek (188o. cikk),

h) az Eu ró pai Köz pon ti Bank Igaz ga tó sá ga tag ja i nak
ki ne ve zé se (245b. cikk, (2) be kez dés),

i) a gaz da sá gi és mo ne tá ris unió szem pont já ból kü lö nö -
sen je len tõs ügyek ben a nem zet kö zi pénz ügyi in téz mé -
nyek ben és kon fe ren ci á kon kép vi se len dõ kö zös ál lás pon -
tot meg ha tá ro zó ha tá ro za tok (115c. cikk (1) be kez dés),

j) a nem zet kö zi pénz ügyi in téz mé nyek ben és kon fe ren -
ci á kon való egy sé ges kép vi se let biz to sí tá sá ra irá nyu ló in -
téz ke dé sek (115c. cikk (2) be kez dés).

En nek meg fele lõen az a)–j) pont ban hi vat ko zott cik -
kek ben »tag ál la mok« alatt azo kat a tag ál la mo kat kell ér te -
ni, ame lyek pénz ne me az euro.

(3) A KBER és az EKB alap ok má nyá nak IX. fe je ze té -
vel össz hang ban az el té rés sel ren del ke zõ tag ál la mo kat és
azok nem ze ti köz pon ti bank ja it nem il le tik meg a KBER
ke re té ben biz to sí tott jo gok, és nem ter he lik az ott meg ál la -
pí tott kö te le zett sé gek.

(4) A Ta nács el té rés sel ren del ke zõ tag ál la mo kat kép vi -
se lõ tag ja i nak sza va za ti jo gát fel kell füg gesz te ni a (2) be -
kez dés ben fel so rolt cik kek ben em lí tett in téz ke dé sek nek a
Ta nács ál tal tör té nõ el fo ga dá sa kor, to váb bá a kö vet ke zõ
ese tek ben:

a) a több ol da lú fel ügye let ke re tén be lül azon tag ál la -
mok nak cím zett aján lá sok ese tén – ide ért ve a sta bi li tá si
prog ra mok ra és fi gyel mez te té sek re vo nat ko zó a kat is –,
ame lyek pénz ne me az euro (99. cikk (4) be kez dés),

b) a túl zott hi ány ra vo nat ko zó olyan in téz ke dé sek ese -
tén, ame lyek azon tag ál la mok ra vo nat koz nak, ame lyek
pénz ne me az euro (104. cikk (6), (7), (8), (12) és (13) be -
kez dés).

A Ta nács töb bi tag ja mi nõ sí tett több sé gét a 205. cikk
(3) be kez dé se a) pont já nak meg fele lõen kell meg ha tá roz ni.”

102. A 117. cikk – a (2) be kez dé sé nek az aláb bi 103.
pont ban mó do sí tott szö ve gû, a 118a. cikk (2) be kez dé sé -
nek elsõ öt fran cia be kez dé sé vé váló elsõ öt fran cia be kez -
dé sé nek ki vé te lé vel – ha tá lyát vesz ti. A szö veg a kö vet ke -
zõ 117a. cik kel egé szül ki:

a) a cikk (1) be kez dé se a 121. cikk (1) be kez dé sé nek
szö ve gét ve szi át a kö vet ke zõ mó do sí tá sok kal:

i. ez a pont a ma gyar vál to za tot nem érin ti;
ii. az elsõ al be kez dés ben az „A Bi zott ság és az

EMI” szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ szö veg
lép: „A Bi zott ság és az Eu ró pai Köz pon ti Bank
leg alább két éven te egy szer, il let ve va la mely el -
té rés sel ren del ke zõ tag ál lam ké rel mé re”;

iii. az elsõ al be kez dés elsõ mon da tá ban az „ar ról,
mi lyen elõ re ha la dást tet tek a tag ál la mok kö te le -
zett sé ge ik tel je sí té sé ben a gaz da sá gi és mo ne tá -
ris unió meg va ló sí tá sa te rén.” szö veg rész he lyé -
be az „az el té rés sel ren del ke zõ tag ál la mok ál tal a
gaz da sá gi és mo ne tá ris unió meg va ló sí tá sá ra vo -
nat ko zó kö te le zett sé ge ik tel je sí té sé ben meg tett
elõ re ha la dás ról.” szö veg lép;

iv. az elsõ al be kez dés má so dik mon da tá ban az „a
tag ál la mok” szö veg rész he lyé be az „ezen tag ál -
la mok” szö veg, az „e szer zõ dés” szö veg rész he -
lyé be az „a” név elõ, a „cik ké vel” szö veg rész he -
lyé be pe dig a „cik kel” szö veg lép;

v. az elsõ al be kez dés har ma dik fran cia be kez dé sé -
ben az „egy má sik tag ál lam va lu tá já val szem -
ben” szö veg rész he lyé be „az eu ró val szem ben”
szö veg lép;

vi. az elsõ al be kez dés ne gye dik fran cia be kez dé sé -
ben az „a tag ál lam” szö veg rész he lyé be az „az el -
té rés sel ren del ke zõ tag ál lam” szö veg, az „Eu ró -
pai Mo ne tá ris Rend szer ár fo lyam-me cha niz mu -
sá ban” szö veg rész he lyé be pe dig az „ár fo -
lyam-me cha niz mus ban” szö veg lép;

vii. a má so dik al be kez dés ben az „EMI” be tû szó he lyé -
be az „Euró pai Köz pon ti Bank” szö veg lép, és az
„az ECU ala ku lá sát,” szö veg részt el kell hagy ni;

b) a cikk (2) be kez dé se elsõ al be kez dés ként a 122. cikk
(2) be kez dé se má so dik mon da tá nak szö ve gét ve szi át a kö -
vet ke zõ mó do sí tá sok kal:

i. az „a 121. cikk (1) be kez dé sé ben meg ál la pí tott”
szö veg rész he lyé be az „az (1) be kez dés ben meg -
ál la pí tott” szö veg lép;

ii.  a be kez dés szö ve ge a kö vet ke zõ má so dik és har -
ma dik al be kez dés sel egé szül ki:
„A Ta nács az azon tag ál la ma it kép vi se lõ tag jai
mi nõ sí tett több ség gel el fo ga dott aján lá sá nak
kéz hez vé te lét köve tõen ha tá roz, ame lyek nek
pénz ne me az euro. Ezek a ta gok a Bi zott ság ja -
vas la tá nak a Ta nács ál tal tör té nõ kéz hez vé te lét
kö ve tõ hat hó na pon be lül ha tá roz nak.
A má so dik al be kez dés ben em lí tett ta gok mi nõ sí -
tett több sé gét a 205. cikk (3) be kez dé se a) pont -
já nak meg fele lõen kell meg ha tá roz ni.”;

c) a cikk (3) be kez dé se a 123. cikk (5) be kez dé sé nek
szö ve gét ve szi át a kö vet ke zõ mó do sí tá sok kal:

i. a „Ha a 122. cikk (2) be kez dé sé ben meg ál la pí tott 
el já rás nak meg fele lõen ha tá ro za tot hoz nak az el -
té rés meg szün te té sé rõl” szö veg rész he lyé be a
„Ha a (2) be kez dés ben meg ál la pí tott el já rás nak
meg fele lõen az el té rés meg szün te té sé rõl ha tá -
roz tak” szö veg lép;

ii.  az „az el té rés sel nem ren del ke zõ tag ál la mok és
az érin tett tag ál lam egy han gú ha tá ro za tá val el fo -
gad ja azt az át vál tá si arányt” szö veg rész he lyé be
az „az érin tett tag ál lam és azon tag ál la mok egy -
han gú ha tá ro za tá val, ame lyek pénz ne me az euro, 
vissza von ha tat la nul rög zí ti azt az át vál tá si
arányt” szö veg lép.

103. A 118. cikk ha tá lyát vesz ti. A szö veg a kö vet ke -
zõk sze rint egy 118a. cik kel egé szül ki:

a) az (1) be kez dés a 123. cikk (3) be kez dé sé nek szö ve -
gét ve szi át; a szö veg ben az „e szer zõ dés” szö veg rész he -
lyé be az „a” név elõ, a „cik ke” szö veg rész he lyé be pe dig a
„cikk” szö veg lép;
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b) a (2) be kez dés a 117. cikk (2) be kez dé se elsõ öt fran -
cia be kez dé sé nek szö ve gét ve szi át; a be kez dés a leg ele jén
a kö vet ke zõ be ve ze tõ mon dat tal egé szül ki és az öt fran cia
be kez dés a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:

„Amennyi ben és amíg van nak el té rés sel ren del ke zõ tag -
ál la mok, az Eu ró pai Köz pon ti Bank ezen tag ál la mok te -
kin te té ben:”

i. a har ma dik fran cia be kez dés ben az „az Eu ró pai
Mo ne tá ris Rend szer” szö veg rész he lyé be az „az
ár fo lyam-me cha niz mus” szö veg lép;

ii.  az ötö dik fran cia be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ
szö veg lép:

„– el lát ja az Eu ró pai Mo ne tá ris Együtt mû kö dé si
Alap egy ko ri fel ada ta it, ame lye ket a ké sõb bi -
ek ben az Eu ró pai Mo ne tá ris In té zet vett át.”

104. A szö veg egy 118b. cik kel egé szül ki, amely a kö -
vet ke zõ mó do sí tá sok kal a 124. cikk (1) be kez dé sé nek szö -
ve gét ve szi át:

a) az „A har ma dik sza kasz kez de té ig a tag ál la mok”
szö veg rész he lyé be az „Az el té rés sel ren del ke zõ tag ál la -
mok” szö veg lép;

b) az „az Eu ró pai Mo ne tá ris Rend szer (EMR) ke re tén
be lü li együtt mû kö dés és az ECU ala ku lá sa te rén szer zett
ta pasz ta la to kat, és tisz te let ben tart ják az e te rü le ten fenn ál -
ló ha tás kö rö ket.” szö veg rész he lyé be az „az ár fo lyam-me -
cha niz mus ke re tén be lü li együtt mû kö dés te rén szer zett ta -
pasz ta la to kat.” szö veg lép.

105. A 119. cikk a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:

a) az (1) be kez dés elsõ al be kez dé sé ben a „tag ál lam”
szö veg rész he lyé be az „el té rés sel ren del ke zõ tag ál lam”
szö veg lép, a má so dik al be kez dés ben az „a tag ál lam” szö -
veg rész he lyé be az „az el té rés sel ren del ke zõ tag ál lam”
szö veg lép, va la mint az elsõ al be kez dés bõl el kell hagy ni a
„fo ko za tos” szö veg részt;

b) a (2) be kez dés a) pont já ban az „a tag ál la mok” szö -
veg rész he lyé be az „az el té rés sel ren del ke zõ tag ál la mok”
szö veg lép, a b) pont ban pe dig az „a ne héz sé gek kel küz dõ
ál lam” szö veg rész he lyé be az „a ne héz sé gek kel küz dõ, el -
té rés sel ren del ke zõ tag ál lam” szö veg lép;

c) a (3) be kez dés ben az „a Bi zott ság fel ha tal maz za a
ne héz sé gek kel küz dõ ál la mot” szö veg rész he lyé be az „a
Bi zott ság fel ha tal maz za a ne héz sé gek kel küz dõ, el té rés sel 
ren del ke zõ tag ál la mot” szö veg lép;

d) a (4) be kez dést el kell hagy ni.

106. A 120. cikk a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:

a) az (1) be kez dés ben az „érin tett tag ál lam” szö veg rész 
he lyé be az „el té rés sel ren del ke zõ tag ál lam” szö veg lép;

b) a (3) be kez dés ben a „vé le mény adá sát” szö veg rész
he lyé be az „aján lá sát” szö veg lép;

c) a (4) be kez dést el kell hagy ni.

107. A 121. cikk (1) be kez dé sé nek szö ve ge a fen ti 102.
pont sze rin ti mó do sí tá sok kal a 117a. cikk (1) be kez dé sé vé
vá lik. A 121. cikk töb bi ré sze ha tá lyát vesz ti.

108. A 122. cikk (2) be kez dé se má so dik mon da tá nak
szö ve ge a fen ti 102. pont sze rin ti mó do sí tá sok kal a 117a.
cikk (2) be kez dé sé nek elsõ al be kez dé sé vé vá lik. A 122.
cikk töb bi ré sze ha tá lyát vesz ti.

109. A 123. cikk (3) be kez dé sé nek szö ve ge a fen ti 103.
pont sze rin ti mó do sí tá sok kal a 118a. cikk (1) be kez dé sé vé, 
az (5) be kez dé sé nek szö ve ge pe dig a fen ti 102. pont sze -
rin ti mó do sí tá sok kal a 117a. cikk (3) be kez dé sé vé vá lik. A 
123. cikk töb bi ré sze ha tá lyát vesz ti.

110. A 124. cikk (1) be kez dé sé nek szö ve ge a fen ti 104.
pont sze rin ti mó do sí tá sok kal az új 118b. cik ké vá lik. A
124. cikk töb bi ré sze ha tá lyát vesz ti.

FOGLALKOZTATÁS

111. A 125. cikk bõl el kell hagy ni a „, va la mint az
e szer zõ dés 2. cik ké ben” szö veg részt.

ÁTHELYEZETT CÍMEK

112. A „KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA”
címû IX. cím az Unió kül sõ te vé keny sé gé re vo nat ko zó
ötö dik rész II. cí mé vé vá lik, a 131. és 133. cikk szá mo zá sa
pe dig a 188b. és 188c. cikk re vál to zik. A 131. cikk az aláb -
bi 157. pont nak meg fele lõen mó do sul, a 133. cikk he lyé be
pe dig a 188c. cikk lép.

A 132. és a 134. cikk ha tá lyát vesz ti.

113. A fen ti 45. pont ban fog lal tak nak meg fele lõen a
„VÁMÜGYI EGYÜTTMÛKÖDÉS” címû X. cím „Az
áruk sza bad moz gá sa” címû Ia. cím 1a. fe je ze té vé vá lik, a
135. cikk pe dig a 27a. cikk lesz.

SZOCIÁLPOLITIKA

114. A XI. cím IX. cím re vál to zik, a
„SZOCIÁLPOLITIKA, OKTATÁS, SZAKKÉPZÉS ÉS
IFJÚSÁG” cím sor he lyé be a „SZOCIÁLPOLITIKA” cím -
sor lép, az „1. fe je zet – Szo ci á lis ren del ke zé sek” cím sort
pe dig el kell hagy ni.

115. A szö veg a kö vet ke zõ új 136a. cik kel egé szül ki:

„136A. CIKK

Az Unió az egyes nem ze ti rend sze rek kü lön bö zõ sé ge i -
nek figye lembe véte lével el is me ri és tá mo gat ja a szo ci á lis
part ne rek uni ós szin tû sze rep vál la lá sát; ön ál ló sá guk tisz -
te let ben tar tá sa mel lett elõ se gí ti a szo ci á lis part ne rek kö -
zöt ti pár be szé det.

A nö ve ke dés rõl és fog lal koz ta tás ról  szóló há rom ol da lú
szo ci á lis csúcs hoz zá já rul a szo ci á lis pár be széd folytatá -
sához.”
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116. A 137. cikk a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:

a) a (2) be kez dés elsõ al be kez dé sé nek be ve ze tõ mon da tá -
ban az „a Ta nács” szö veg rész he lyé be az „az Eu ró pai Par la -
ment és a Ta nács” szö veg lép, a má so dik al be kez dés elsõ
mon da tát pe dig a kö vet ke zõ két al be kez dés re kell bon ta ni:

„Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács a Gaz da sá gi és Szo -
ci á lis Bi zott ság gal, va la mint a Ré gi ók Bi zott sá gá val foly -
ta tott kon zul tá ci ót köve tõen ren des jog al ko tá si el já rás ke -
re té ben ha tá roz.

Az (1) be kez dés c), d), f) és g) pont já ban em lí tett te rü le te -
ken kü lön le ges jog al ko tá si el já rás ke re té ben el jár va a Ta nács
az Eu ró pai Par la ment tel és az em lí tett bi zott sá gok kal foly ta -
tott kon zul tá ci ót köve tõen, egy han gú lag ha tá roz.”

A má so dik al be kez dés má so dik mon da ta az utol só al be -
kez dés sé vá lik, az „e cikk (1) be kez dé sé nek” szö veg rész
he lyé be pe dig az „az (1) be kez dés” szö veg lép;

b) a (3) be kez dés elsõ al be kez dé sé ben a „(2) be kez dés
alap ján el fo ga dott irány el vek” szö veg rész he lyé be a
„(2) be kez dés alap ján el fo ga dott irány el vek, il let ve – adott 
eset ben – a 139. cikk ren del ke zé se i nek meg fele lõen el fo -
ga dott ta ná csi ha tá ro za tok” szö veg lép; a má so dik al be -
kez dés ben az „az irány elv 249. cikk sze rin ti át ül te té sé nek
nap já ig” szö veg rész he lyé be az „az irány elv vagy ha tá ro -
zat át ül te té sé nek vagy vég re haj tá sá nak nap já ig” szö veg,
az „az irány elv” szö veg rész he lyé be pe dig az „az irány elv
vagy a ha tá ro zat” szö veg lép.

117. A 138. cikk (4) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban az
„Az ilyen kon zul tá ció al kal má val” szö veg rész he lyé be az
„A (2) és (3) be kez dés ben em lí tett kon zul tá ci ók al kal má -
val” szö veg lép, a má so dik mon dat ban pe dig az „Az el já -
rás idõ tar ta ma” szö veg rész he lyé be az „Ezen el já rás idõ -
tar ta ma” szö veg lép.

118. A 139. cikk (2) be kez dé se a kö vet ke zõ kép pen mó -
do sul:

a) az elsõ al be kez dés a vé gén a kö vet ke zõ mon dat tal egé -
szül ki: „Er rõl az Eu ró pai Par la men tet tá jé koz tat ni kell.”;

b) a má so dik al be kez dés ben az „A Ta nács mi nõ sí tett
több ség gel jár el, ki vé ve ha a kér dé ses meg ál la po dás” szö -
veg rész he lyé be az „A Ta nács egy han gú lag jár el, ha a kér -
dé ses meg ál la po dás” szö veg lép, az utol só mon da tot pe dig 
el kell hagy ni.

119. A 140. cikk má so dik be kez dé sé ben a „prob lé ma kö -
rök ben” szö veg rész he lyé be a „prob lé ma kö rök ben, kü lö nös
te kin tet tel az irány mu ta tá sok és mu ta tók meg ál la pí tá sá ra, a
be vált gya kor la tok cse ré jé nek meg szer ve zé sé re, va la mint az
idõ sza kon kén ti fe lül vizs gá lat és ki ér té ke lés szük sé ges ele -
me i nek ki ala kí tá sá ra irá nyu ló kez de mé nye zé sek re. Az Eu ró -
pai Par la men tet tel jes kö rû en tá jé koz tat ni kell” szö veg lép.

120. A 143. cikk má so dik be kez dé sét el kell hagy ni.

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP

121. A 2. fe je zet X. cím mé vá lik.

122. A 148. cikk ben a „vo nat ko zó vég re haj tá si ha tá ro -
za to kat” szö veg rész he lyé be a „vo nat ko zó vég re haj tá si
ren de le te ket” szö veg lép.

OKTATÁS, SZAKKÉPZÉS, IFJÚSÁG ÉS SPORT

123. A 3. fe je zet XI. cím mé vá lik, a cím sor vé gén az
„ÉS IFJÚSÁG” szö veg rész he lyé be az „, IFJÚSÁG ÉS
SPORT” szö veg lép.

124. A 149. cikk a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:
a) Az (1) be kez dés a kö vet ke zõ al be kez dés sel egé szül ki:
„Az Unió a sport sa já tos ter mé sze té re, az ön kén tes rész -

vé te len ala pu ló szer ke ze ti sa já tos sá ga i ra, va la mint a tár sa -
da lom ban és a ne ve lés ben be töl tött sze re pé re te kin tet tel
hoz zá já rul az eu ró pai sport elõ moz dí tás hoz.”;

b) a (2) be kez dés ötö dik fran cia be kez dé sé ben az „ösz -
tön zé se” szö veg rész he lyé be az „ösz tön zé se, va la mint a
fia talok ösz tön zé se arra, hogy ve gye nek részt Eu ró pa de -
mok ra ti kus éle té ben” szö veg lép, a be kez dés szö ve ge pe -
dig a vé gén ki egé szül a kö vet ke zõ fran cia be kez dés sel:

„– a sport eu ró pai di men zi ó i nak fej lesz té se a sport ver -
se nyek tisz ta sá gá nak és nyi tott sá gá nak, va la mint a sport
te rü le tén fe le lõs szer ve ze tek kö zöt ti együtt mû kö dés nek az 
elõ moz dí tá sa, il let ve a spor to lók, köz tük kü lö nö sen a leg -
fi a ta lab bak fi zi kai és szel le mi ép sé gé nek vé del me ré vén.”;

c) a (3) be kez dés ben az „ok ta tás te rü le tén” szö veg rész
he lyé be az „ok ta tás és a sport te rü le tén” szö veg lép;

d) a (4) be kez dés bõl az „a Ta nács” szö veg részt el kell
hagy ni, és az elsõ fran cia be kez dés az ele jén ki egé szül az
„az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács” szö veg gel; a má so dik
fran cia be kez dés szö ve ge a kö vet ke zõ re vál to zik: „a Ta -
nács a Bi zott ság ja vas la ta alap ján aján lá so kat fo gad el.”

125. A 150. cikk (4) be kez dé sé ben az „össze han go lá -
sát” szö veg rész he lyé be az „össze han go lá sát; to váb bá a
Ta nács a Bi zott ság ja vas la ta alap ján aján lá so kat fo gad el”.

KULTÚRA

126. A 151. cikk (5) be kez dé se a kö vet ke zõ kép pen mó -
do sul:

a) a be ve ze tõ mon dat ból el kell hagy ni az „a Ta nács”
szö veg részt;

b) az elsõ fran cia be kez dés elsõ mon da ta az ele jén ki -
egé szül az „az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács” szö veg gel,
a má so dik mon da tot pe dig el kell hagy ni;

c) a má so dik fran cia be kez dés bõl el kell hagy ni az
„, egy han gú lag” szö veg részt, va la mint a fran cia be kez dés
az ele jén ki egé szül az „a Ta nács” szö veg gel.

NÉPEGÉSZSÉGÜGY

127. A 152. cikk a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:
a) az (1) be kez dés má so dik al be kez dé sé ben az „em ber i

egész sé get” szö veg rész he lyé be az „em be rek tes ti és szel -
lem i egész sé gét” szö veg, az „ok ta tás ál tal” szö veg rész he -
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lyé be pe dig az „ok ta tás ál tal, to váb bá a ha tá ro kon át ter je -
dõ sú lyos egész ség ügyi ve szé lyek fi gye lem mel kí sé ré sét,
az ilyen ve szé lyek ko rai elõ re jel zé sét és az ezek el le ni küz -
del met” szö veg lép;

b) a (2) be kez dés elsõ al be kez dé se a vé gén a kö vet ke zõ
mon dat tal egé szül ki: „Az Unió ösz tön zi kü lö nö sen a ha tár 
men ti te rü le te ken az egész ség ügyi szol gál ta tá sok egy mást
ki egé szí tõ jel le gé nek ja ví tá sá ra irá nyu ló, tag ál la mok kö -
zöt ti együtt mû kö dést.”;

c) a (2) be kez dés má so dik al be kez dé sé ben az „elõ moz dí -
tá sá ra.” szö veg rész he lyé be az „elõ moz dí tá sá ra, kü lö nös te -
kin tet tel az irány mu ta tá sok és mu ta tók meg ál la pí tá sá ra, a be -
vált gya kor la tok cse ré jé nek meg szer ve zé sé re, valamint az
idõ sza kon kén ti fe lül vizs gá lat és ki ér té ke lés szük sé ges ele -
me i nek ki ala kí tá sá ra irá nyuló kez de mé nye zé sek re. Az Euró -
pai Par la men tet tel jes kö rû en tá jé koz tat ni kell.” szö veg lép;

d) a (4) be kez dés a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:
i.  az elsõ al be kez dés be ve ze tõ szö ve ge az ele jén a

kö vet ke zõ szö veg gel egé szül ki: „A 2a. cikk
(5) be kez dé sé tõl, il let ve a 2e. cikk a) pont já tól el -
tér ve, és a 2c. cikk (2) be kez dé sé nek k) pont já val
össz hang ban”; a „cé lok el éré sé hez a kö vet ke zõk
el fo ga dá sá val já rul hoz zá:” szö veg rész he lyé be
pe dig a kö vet ke zõ szö veg lép: „cé lok el éré sé hez
való hoz zá já ru lás ér de ké ben a kö zös biz ton sá gi
koc ká za tok ke ze lé sé re el fo gad ja a kö vet ke zõ -
ket:”;

ii. a b) pont ból el kell hagy ni az „a 37. cikk tõl el tér -
ve,” szö veg részt;

iii. a be kez dés a kö vet ke zõ új c) pont tal egé szül ki:
„c) a gyógy sze rek és a gyó gyá sza ti célú esz kö -
zök ma gas szin tû mi nõ sé gi és biz ton sá gi elõ -
írásainak meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó in téz ke dé -
sek;”

iv.  a je len le gi c) pont (5) be kez dés sé vá lik és he lyé -
be a kö vet ke zõ szö veg lép:
„(5) A Gaz da sá gi és Szo ciá lis Bi zott ság gal,
valamint a Ré gi ók Bi zott sá gá val foly ta tott kon -
zul tá ci ót köve tõen az Euró pai Par la ment és a Ta -
nács ren des jog al ko tá si el já rás ke re té ben ösz tön -
zõ in téz ke dé se ket ál la pít hat meg az em ber i
egész ség vé del mé re és ja ví tá sá ra, és kü lö nö sen a
ha tá ro kon át szé les kör ben ter je dõ sú lyos be teg -
sé gek el le ni küz de lem re, valamint a ha tá ro kon át
ter je dõ sú lyos egész ség ügyi ve szé lyek fi gye lem -
mel kí sé ré sé re, az ilyen ve szé lyek ko rai elõ re jel -
zé sé re és az ezek el le ni küz de lem re vo nat ko zó -
an, to váb bá olyan in téz ke dé se ket ál la pít hat meg,
ame lyek nek köz vet len cél ja – a do hány ra és a
túl zott al ko hol fo gyasz tás ra vo nat ko zó an – a köz -
egész ség vé del me, ki zár va azon ban a tag ál la mok 
tör vényi, ren de le ti és köz igaz ga tá si ren del ke zé -
se i nek bár mi lyen har mo ni zá ci ó ját.”;

e) a je len le gi (4) be kez dés má so dik al be kez dé sé nek
szá mo zá sa (6) be kez dés re vál to zik, a (7) be kez dés ként új -
ra szá mo zott (5) be kez dés he lyé be pe dig a kö vet ke zõ szö -
veg lép:

„(7) Az Unió te vé keny sé gé nek tisz te let ben kell tar ta nia
a tag ál la mok nak az egész ség ügyi po li ti ká juk meg ha tá ro -
zá sá ra, va la mint az egész ség ügyi szol gál ta tá sok és az or -
vo si el lá tás meg szer ve zé sé re és biz to sí tá sá ra vo nat ko zó
ha tás kö rét. A tag ál la mok ha tás kö re ki ter jed az egész ség -
ügyi szol gál ta tá sok és az or vo si el lá tás mû köd te té sé re, és a 
hoz zá juk ren delt erõ for rá sok el osz tá sá ra. A (4) be kez dés
a) pont já ban em lí tett in téz ke dé sek nem érint he tik a szer -
vek és vér adá sá ra vagy gyó gyá sza ti célú fel hasz ná lá sá ra
vo nat ko zó nem ze ti ren del ke zé se ket.”

FOGYASZTÓVÉDELEM

128. A 153. cikk (2) be kez dé se 6a. cik ké vá lik, a (3),
(4) és (5) be kez dés szá mo zá sa pe dig (2), (3), il let ve (4) be -
kez dés re vál to zik.

IPAR

129. A 157. cikk a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:
a) a (2) be kez dés a vé gén a kö vet ke zõ szö veg gel egé -

szül ki: „, kü lö nös te kin tet tel az irány mu ta tá sok és mu ta -
tók meg ál la pí tá sá ra, a be vált gya kor la tok cse ré jé nek meg -
szer ve zé sé re, va la mint az idõ sza kon kén ti fe lül vizs gá lat és
ki ér té ke lés szük sé ges ele me i nek ki ala kí tá sá ra irá nyu ló
kez de mé nye zé sek re. Az Eu ró pai Par la men tet tel jes kö rû en 
tá jé koz tat ni kell.”;

b) a (3) be kez dés elsõ al be kez dé sé ben az „irá nyul nak”
szö veg rész he lyé be az „irá nyul nak, ki zár va azon ban a tag -
ál la mok tör vényi, ren de le ti vagy köz igaz ga tá si ren del ke -
zé se i nek bár mi lyen har mo ni zá ci ó ját” szö veg lép.

GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS TERÜLETI
KOHÉZIÓ

130. A XVII. cím cím so ra he lyé be a kö vet ke zõ cím sor
lép: „GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS TERÜLETI
KOHÉZIÓ”.

131. A 158. cikk a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:
a) az elsõ be kez dés ben a „gaz da sá gi és tár sa dal mi ko -

hé zió” szö veg rész he lyé be a „gaz da sá gi, tár sa dal mi és te -
rü le ti ko hé zió” szö veg lép;

b) a má so dik be kez dés bõl a „vagy szi ge tek – a vi dé ki
tér sé ge ket is be le ért ve –” szö veg részt el kell hagy ni;

c) a cikk a kö vet ke zõ új be kez dés sel egé szül ki:
„Az érin tett ré gi ók kö zül ki emelt fi gye lem mel kell ke -

zel ni a vi dé ki tér sé ge ket, az ipa ri át ala ku lás ál tal érin tett
tér sé ge ket és az olyan sú lyos és ál lan dó ter mé sze ti vagy
de mog rá fi ai hát rány ban lévõ ré gi ó kat, mint a leg észa kibb,
rend kí vül gyé ren la kott ré gi ók, va la mint a szi ge ti, a ha tá -
ron át nyú ló és a hegy vi dé ki ré gi ók.”

132. A 159. cikk má so dik be kez dé sé ben a „gaz da sá gi
és tár sa dal mi ko hé zió” szö veg rész he lyé be a „gaz da sá gi,
tár sa dal mi és te rü le ti ko hé zió” szö veg lép; a har ma dik be -
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kez dés ben az „a Ta nács” szö veg rész he lyé be az „az Eu ró -
pai Par la ment és a Ta nács a ren des jog al ko tá si el já rás ke re -
té ben,” szö veg lép, az „, a 251. cikk ben meg ál la pí tott el já -
rás nak meg fele lõen” szö veg részt pe dig el kell hagy ni.

133. A 161. cikk a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:
a) az elsõ be kez dés elsõ mon da tá nak ele jén az „A Ta -

nács – a 162. cikk sé rel me nél kül – a Bi zott ság ja vas la ta
alap ján, az Euró pai Par la ment hoz zá já ru lá sá nak el nye ré -
sét, valamint a Gaz da sá gi és Szo ciá lis Bi zott ság gal és a
Ré gi ók Bi zott sá gá val foly ta tott kon zul tá ci ót köve tõen
egy han gú lag meg ha tá roz za” szö veg rész he lyé be az „Az
Euró pai Par la ment és a Ta nács – a 162. cikk sé rel me nél -
kül – a Gaz da sá gi és Szo ciá lis Bi zott ság gal és a Ré gi ók Bi -
zott sá gá val foly ta tott kon zul tá ci ót köve tõen ren des jog al -
ko tá si el já rás ke re té ben el fo ga dott ren de le tek ben meg ha -
tá roz za” szö veg lép; a má so dik mon dat ból el kell hagy ni
az „A Ta nács” szö veg részt, a „meg ha tá roz za” szö veg rész
he lyé be pe dig a „kell meg ha tá roz ni” szö veg lép;

b) a má so dik be kez dés ben az „A Ta nács ál tal” szö veg -
rész he lyé be az „Az” szö veg lép;

c) a har ma dik be kez dést el kell hagy ni.

134. A 162. cikk elsõ be kez dé sé ben a „ha tá ro za to kat”
szö veg rész he lyé be a „ren de le te ket” szö veg, az „a Ta nács
hoz za meg” szö veg rész he lyé be pe dig az „az Eu ró pai Par la -
ment és a Ta nács fo gad ja el a ren des jog al ko tá si el já rás ke re -
té ben,” szö veg lép, és az „, a 251. cikk ben meg ál la pí tott el já -
rás nak meg fele lõen” szö veg részt pe dig el kell hagy ni.

KUTATÁS ÉS TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉS

135. A XVIII. cím cím so ra he lyé be a kö vet ke zõ cím sor 
lép „KUTATÁS, TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉS ÉS
ÛRKUTATÁS”.

136. A 163. cikk a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:
a) a (1) be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:
„(1) Az Unió cél ja az, hogy egy euró pai ku ta tá si tér ség

lét re ho zá sá val, ame lyen be lül a ku ta tók, a tu do má nyos is -
me re tek és a tech no ló gi ák sza ba don áram la nak, erõ sít se
tu do má nyos és tech no ló gi ai alap ja it, to váb bá ösz tö nöz ze
ver seny ké pes sé gé nek fej lõ dé sét – ide ért ve az Unió ipa rát
is –, ugyan ak kor tá mo gas sa a Szer zõ dé sek egyéb fe je ze tei
alap ján szük sé ges nek ítélt ku ta tá si te vé keny sé ge ket.”;

b) a (2) be kez dés ben az „ame lyek cél ja el sõ sor ban az,
hogy a vál lal ko zá sok tel jes mér ték ben ki hasz nál has sák a
bel sõ piac le he tõ sé ge it” szö veg rész he lyé be az „ame lyek
cél ja el sõ sor ban az, hogy a ku ta tók a ha tá ro kon át íve lõ
mó don sza ba don együtt mû köd hes se nek egy más sal, és
hogy a vál lal ko zá sok ké pe sek le gye nek tel jes mér ték ben
ki hasz nál ni a bel sõ piac le he tõ sé ge it” szö veg lép.

137. A 165. cikk (2) be kez dé sé ben az „ér de ké ben” szö -
veg rész he lyé be az „ér de ké ben, kü lö nös te kin tet tel az
irány mu ta tá sok és mu ta tók meg ál la pí tá sá ra, a be vált gya -
kor la tok cse ré jé nek meg szer ve zé sé re, valamint az idõ sza -
kon kén ti fe lül vizs gá lat és ki ér té ke lés szük sé ges ele me i nek 
ki ala kí tá sá ra irá nyuló kez de mé nye zé sek re. Az Euró pai
Par la men tet tel jes kö rû en tá jé koz tat ni kell” szö veg lép.

138. Az 166. cikk a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:
a) a (4) be kez dés ben az „a Bi zott ság ja vas la ta alap ján,

va la mint” szö veg rész he lyé be a „kü lön le ges jog al ko tá si
el já rás ke re té ben,” szö veg lép;

b) a szö veg a kö vet ke zõ új (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) A több éves ke ret prog ram ban ter ve zett te vé keny sé -

gek ki egé szí té se ként az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács a
Gaz da sá gi és Szo ci á lis Bi zott ság gal foly ta tott kon zul tá ci -
ót köve tõen ren des jog al ko tá si el já rás ke re té ben meg ál la -
pít ja az eu ró pai ku ta tá si tér ség meg va ló sí tá sá hoz szük sé -
ges in téz ke dé se ket.”

139. A 167. cikk ben az „a Ta nács” szö veg rész he lyé be
az „az Unió” szö veg lép.

140. A 168. cikk má so dik be kez dé sé ben az „A Ta nács” 
szö veg rész he lyé be az „Az Unió” szö veg lép.

141. A 170. cikk má so dik al be kez dé sé bõl el kell hagy -
ni az „, a 300. cikk nek meg fele lõen meg tár gyalt és meg kö -
tött” szö veg részt.

ÛRKUTATÁS

142. A szö veg a kö vet ke zõ új 172a. cik kel egé szül ki:

„172A. CIKK

(1) A tu do má nyos és mû sza ki ha la dás, az ipa ri ver seny -
ké pes ség, va la mint az uni ós po li ti kák vég re haj tá sá nak elõ -
se gí té se ér de ké ben az Unió eu ró pai ûr po li ti kát ala kít ki. E
cél ból kö zös kez de mé nye zé se ket tá mo gat hat, elõ moz dít -
hat ja a ku ta tást és a tech no ló gia fej lesz tést, to váb bá össze -
han gol hat ja a vi lág ûr ku ta tá sá hoz és hasz no sí tá sá hoz
szük sé ges erõ fe szí té se ket.

(2) Az (1) be kez dés ben em lí tett cél ki tû zé sek meg va ló -
sí tá sá hoz való hoz zá já ru lás ér de ké ben az Eu ró pai Par la -
ment és a Ta nács ren des jog al ko tá si el já rás ke re té ben meg -
ál la pít ja azon szük sé ges in téz ke dé se ket, ame lyek eu ró pai
ûr prog ram for má já ban is meg va ló sul hat nak, ki zár va azon -
ban a tag ál la mok tör vényi, ren de le ti és köz igaz ga tá si ren -
del ke zé se i nek bár mi lyen har mo ni zá ci ó ját.

(3) Az Unió meg fe le lõ kap cso la to kat épít ki az Eu ró pai
Ûr ügy nök ség gel.

(4) Ez a cikk nem érin ti e cím egyéb ren del ke zé se it.”

KÖRNYEZET (ÉGHAJLATVÁLTOZÁS)

143. A 174. cikk a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:
a) az (1) be kez dés ne gye dik fran cia be kez dé sé nek he -

lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:
„– a re gi o ná lis vagy vi lág mé re tû kör nye ze ti prob lé mák 

le küz dé sé re, és kü lö nö sen az ég haj lat vál to zás el le ni küz -
de lem re irá nyu ló in téz ke dé sek ösz tön zé se nem zet kö zi
szin ten.”;

b) a (2) be kez dés má so dik al be kez dé sé ben a „kö zös sé -
gi el len õr zé si el já rás” szö veg rész he lyé be az „uni ós el len -
õr zé si el já rás” szö veg lép.
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c) a (4) be kez dés elsõ al be kez dé sé ben az „A kö zös sé -
gi” szö veg rész he lyé be „Az Unió ál tal foly ta tott” szö veg
lép, az „, a 300. cikk nek meg fele lõen meg tár gyalt és meg -
kö tött” szö veg részt pe dig el kell hagy ni.

144. A 175. cikk a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:
a) a (2) be kez dés má so dik al be kez dé se he lyé be a kö -

vet ke zõ szö veg lép:
„A Ta nács a Bi zott ság ja vas la ta alap ján, va la mint az

Eu ró pai Par la ment tel, a Gaz da sá gi és Szo ci á lis Bi zott ság -
gal és a Ré gi ók Bi zott sá gá val foly ta tott kon zul tá ci ót köve -
tõen egy han gú lag el jár va elõ ír hat ja, hogy az elsõ al be kez -
dés ben em lí tett te rü le te ken a ren des jog al ko tá si el já rást
kell al kal maz ni.”;

b) a (3) be kez dés elsõ al be kez dé sé bõl el kell hagy ni a
„Más te rü le te ken” szö veg részt, a má so dik al be kez dés he -
lyé be pe dig a kö vet ke zõ szö veg lép:

„Az e prog ra mok vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé -
se ket, az adott eset tõl füg gõ en, az (1), il let ve a (2) be kez -
dés ben fog lalt fel té te lek nek meg fele lõen kell el fo gad ni.”;

c) a (4) be kez dés ben az „Egyes kö zös sé gi ter mé sze tû
in téz ke dé sek” szö veg rész he lyé be az „Az Unió ál tal el fo -
ga dott egyes in téz ke dé sek” szö veg lép;

d) az (5) be kez dés ben az „a Ta nács – a »szennye zõ fi -
zet«-elv sé rel me nél kül – az ilyen in téz ke dés el fo ga dá sá ról 
 szóló jogi ak tus ban meg fe le lõ ren del ke zé se ket ál la pít
meg” szö veg rész he lyé be az „a szó ban for gó in téz ke -
dés – a »szennye zõ fi zet«-elv sé rel me nél kül – meg fe le lõ
ren del ke zé se ket ál la pít meg” szö veg lép.

ÁTHELYEZETT CÍMEK

145. A „FEJLESZTÉSI EGYÜTTMÛKÖDÉS” címû
XX. cím az Unió kül sõ te vé keny sé gé re vo nat ko zó ötö dik
rész III. cí mé nek 1. fe je ze té vé, a 177., 179., 180. és 181. cikk 
szá mo zá sa pe dig a 188d., 188e., 188f., il let ve 188g. cikk re
vál to zik; az em lí tett cik kek az aláb bi 161–164. pont nak meg -
fele lõen mó do sul nak. A 178. cikk ha tá lyát vesz ti.

146. A „HARMADIK ORSZÁGOKKAL FOLYTA -
TOTT GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MÛSZAKI
EGYÜTTMÛKÖDÉS” címû XXI. cím az Unió kül sõ te vé -
keny sé gé re vo nat ko zó ötö dik rész III. cí mé nek 2. fe je ze té vé,
a 181a. cikk pe dig az új 188h. cik ké vá lik; az em lí tett cikk az
aláb bi 166. pont nak meg fele lõen mó do sul.

ENERGIA

147. A XX. cím he lyé be a kö vet ke zõ új cím és új 176a.
cikk lép:

„XX. CÍM

ENERGIA

176A. CIKK

(1) A bel sõ piac lét re ho zá sa, illetve mû kö dé se ke re té -
ben, valamint a kör nye zet meg õr zé sé nek és ja ví tá sá nak

szük sé ges sé gé re te kin tet tel az Unió ener gia po li ti ká já nak
cél jai – a tag ál la mok kö zöt ti szo li da ri tás szel le mé ben – a
kö vet ke zõk:

a) az ener gia pi ac mû kö dé sé nek biz to sí tá sa,
b) az ener gia el lá tás biz ton sá gá nak ga ran tá lá sa az

 Unión be lül,
c) az ener gia ha té kony ság és az ener gia ta ka ré kos ság,

va la mint az új és meg úju ló ener gia for rá sok ki fej lesz té sé -
nek elõ moz dí tá sa; és

d) az ener gia há ló za tok össze kap cso lá sá nak elõ moz dí -
tá sa.

(2) A Szer zõ dé sek egyéb ren del ke zé sei al kal ma zá sá nak 
sé rel me nél kül, az Euró pai Par la ment és a Ta nács ren des
jog al ko tá si el já rás ke re té ben meg ál la pít ja az (1) be kez dés -
ben em lí tett cél ki tû zé sek el éré sé hez szük sé ges in téz ke dé -
se ket. Eze ket az in téz ke dé se ket a Gaz da sá gi és Szo ciá lis
Bi zott ság gal és a Ré gi ók Bi zott sá gá val foly ta tott kon zul -
tá ci ót köve tõen kell el fo gad ni.

Ezek az in téz ke dé sek – a 175. cikk (2) be kez dé sé nek
c) pont ját nem érint ve – nem be fo lyá sol hat ják a tag ál la -
mok jo gát az ener gia for rá sok ki ak ná zá sá ra vo nat ko zó fel -
té te lek meg ha tá ro zá sá ra, to váb bá nem be fo lyá sol hat ják a
tag ál la mok kü lön bö zõ ener gia for rá sok kö zöt ti vá lasz tá sát
és ener gia el lá tá suk ál ta lá nos szer ke ze tét.

(3) A (2) be kez dés tõl el tér ve, az ott em lí tett in téz ke dé -
se ket, amennyi ben azok el sõd le ge sen adó zá si ter mé sze tû -
ek, az Euró pai Par la ment tel foly ta tott kon zul tá ci ót köve -
tõen kü lön le ges jog al ko tá si el já rás ke re té ben, egy han gú -
lag el jár va a Ta nács ál la pít ja meg.”

IDEGENFORGALOM

148. A XXI. cím he lyé be a kö vet ke zõ új cím és új 176b. 
cikk lép:

„XXI. CÍM

IDEGENFORGALOM

176B. CIKK

(1) Az Unió, kü lö nö sen az ide gen for gal mi ága zat ban
mû kö dõ uni ós vál lal ko zá sok ver seny ké pes sé gé nek elõ se -
gí té se ré vén, ki egé szí ti a tag ál la mok nak az ide gen for gal mi 
ága zat te rén foly ta tott te vé keny sé gét.

En nek el éré se ér de ké ben az Unió te vé keny sé gé nek cél -
ja, hogy:

a) ösz tö nöz ze az eb ben az ága zat ban mû kö dõ vál lal ko zá -
sok fej lõ dé sé hez szük sé ges ked ve zõ kör nye zet ki ala kí tá sát,

b) elõ moz dít sa a tag ál la mok együtt mû kö dé sét, kü lö nös 
te kin tet tel a be vált gya kor la tok cse ré jé re.

(2) Az Euró pai Par la ment és a Ta nács ren des jog al ko tá si 
el já rás ke re té ben egye di in téz ke dé se ket ál la pít meg a tag -
ál la mok ban vég re haj tott olyan in téz ke dé sek ki egé szí té sé -
re, ame lyek az e cikk ben ki tû zött cé lok meg va ló sí tá sá ra
irá nyul nak, ki zár va azon ban a tag ál la mok tör vényi, ren de -
le ti és köz igaz ga tá si ren del ke zé se i nek bár mi lyen har mo ni -
zá ci ó ját.”
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POLGÁRI VÉDELEM

149. A szö veg a kö vet ke zõ új XXII. cím mel és új 176c.
cik kel egé szül ki:

„XXII. CÍM

POLGÁRI VÉDELEM

176C. CIKK

(1) Az Unió ösz tön zi a tag ál la mok kö zöt ti együtt mû kö -
dést a ter mé sze ti vagy em ber okoz ta ka taszt ró fák meg elõ -
zé sét és az azok kal szem be ni vé de ke zést szol gá ló rend sze -
rek ha té kony sá gá nak ja ví tá sa ér de ké ben.

Az Unió te vé keny sé gé nek cél ja:
a) az Uni ón be lül a tag ál la mok nem ze ti, re gi o ná lis

vagy he lyi szin tû in téz ke dé sé nek tá mo ga tá sa és ki egé szí -
té se a koc ká za tok meg elõ zé se, a tag ál la mok ban a pol gá ri
vé de lem ben részt ve võk fel ké szí té se és a ter mé sze ti vagy
em ber ál tal oko zott ka taszt ró fák ke ze lé se te rén,

b) a nem ze ti pol gá ri vé del mi szol gá la tok gyors és ered -
mé nyes ope ra tív együtt mû kö dé sé nek elõ moz dí tá sa az
Uni ón be lül,

c) a nem zet kö zi szin tû pol gá ri vé del mi in téz ke dé sek
ko he ren ci á já nak elõ moz dí tá sa.

(2) A (1) be kez dés ben em lí tett cél ki tû zé sek meg va ló sí -
tá sá nak elõ se gí té sé hez szük sé ges in téz ke dé se ket ren des
jog al ko tá si el já rás ke re té ben az Eu ró pai Par la ment és a Ta -
nács ál la pít ja meg, ki zár va azon ban a tag ál la mok tör vényi, 
ren de le ti vagy köz igaz ga tá si ren del ke zé se i nek bár mi lyen
har mo ni zá ci ó ját.”

IGAZGATÁSI EGYÜTTMÛKÖDÉS

150. A szö veg a kö vet ke zõ új XXIII. cím mel és új
176d. cik kel egé szül ki:

„XXIII. CÍM

IGAZGATÁSI EGYÜTTMÛKÖDÉS

176D. CIKK

(1) Az uni ós jog tag ál la mok ál ta li ered mé nyes vég re haj -
tá sát – ami az Unió meg fe le lõ mû kö dé se szem pont já ból el -
en ged he tet len – kö zös ér de kû ügy nek kell te kin te ni.

(2) Az Unió tá mo gat hat ja a tag ál la mok azon erõ fe szí té -
se it, ame lyek az uni ós jog vég re haj tá sá hoz szük sé ges köz -
igaz ga tá si ka pa ci tá sa ik ja ví tá sá ra irá nyul nak. Az ilyen fel -
lé pés kü lö nö sen az in for má ci ók és a köz tiszt vi se lõk cse ré -
jé nek meg könnyí té sét, va la mint a kép zé si prog ra mok tá -
mo ga tá sát fog lal hat ja ma gá ban. Az ilyen tá mo ga tás igény -
be vé te lé re egyik tag ál lam sem kö te lez he tõ. Az e cél ból
szük sé ges in téz ke dé se ket ren des jog al ko tá si el já rás ke re -
té ben el fo ga dott ren de le tek ben az Eu ró pai Par la ment és a
Ta nács ál la pít ja meg, ki zár va azon ban a tag ál la mok tör -
vényi, ren de le ti vagy köz igaz ga tá si ren del ke zé se i nek bár -
mi lyen har mo ni zá ci ó ját.

(3) E cikk nem érin ti sem a tag ál la mok nak az uni ós jog
vég re haj tá sá ra vo nat ko zó kö te le zett sé ge it, sem pe dig a Bi -
zott ság elõ jo ga it és fel ada ta it. E cikk nem érin ti to váb bá a
Szer zõ dé sek azon egyéb ren del ke zé se it, ame lyek a tag ál -
la mok egy más kö zöt ti, il let ve a tag ál la mok és az Unió kö -
zöt ti igaz ga tá si együtt mû kö dés rõl ren del kez nek.”

A TENGERENTÚLI ORSZÁGOK ÉS TERÜLETEK
TÁRSULÁSA

151. A 182. cikk elsõ be kez dé sé nek vé gén az „e szer -
zõ dés II. mel lék le te” szö veg rész he lyé be az „a II. mel lék -
let” szö veg lép.

152. A 186. cikk ben az „a tag ál la mok egy han gú jó -
vá ha gyá sá val a jö võ ben meg kö ten dõ meg ál la po dá sok
sza bá lyoz zák.” szö veg rész he lyé be az „a 187. cik kel
össz hang ban el fo ga dott jogi ak tu sok sza bá lyoz zák.”
szö veg lép.

153. A 187. cikk ben az „A Ta nács” szö veg rész he -
lyé be az „A Ta nács a Bi zott ság ja vas la ta alap ján” szö -
veg lép, va la mint a cikk a vé gén a kö vet ke zõ mon dat tal
egé szül ki: „Amennyi ben a szó ban for gó ren del ke zé se -
ket kü lön le ges jog al ko tá si el já rás ke re té ben a Ta nács
fo gad ja el, a Ta nács a Bi zott ság ja vas la ta alap ján és az
Eu ró pai Par la ment tel foly ta tott kon zul tá ci ót köve tõen,
egy han gú lag ha tá roz.”

AZ UNIÓ KÜLSÕ TEVÉKENYSÉGE

154. A szö veg új ötö dik résszel egé szül ki. Az új rész
címe „AZ UNIÓ KÜLSÕ TEVÉKENYSÉGE”, és a kö vet -
ke zõ cí me ket és fe je ze te ket tar tal maz za:

I. cím: Az Unió kül sõ te vé keny sé ge i re vo natko zó ál -
ta lá nos ren del ke zé sek

II. cím: Kö zös ke res ke de lem po li ti ka

III. cím: Együtt mû kö dés har ma dik or szá gok kal és hu -
ma ni tá ri us se gít ség nyúj tás

  1. fe je zet: Fej lesz té si együtt mû kö dés

  2. fe je zet: Har ma dik or szá gok kal foly ta tott gaz da-
              sá gi, pénz ügyi és mû sza ki együtt mû kö-
              dés

  3. fe je zet: Hu ma ni tá ri us se gít ség nyúj tás

IV. cím: Kor lá to zó in téz ke dé sek

V. cím: Nem zet kö zi meg ál la po dá sok

VI. cím: Az Unió kap cso la tai nem zet kö zi szer ve ze tek -
kel és har ma dik or szá gok kal, va la mint az
Unió kül dött sé gei

VII. cím: Szo li da ri tá si kla u zu la
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ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

155. A szö veg a kö vet ke zõ új I. cím mel és új 188a. cik -
kel egé szül ki:

„1. CÍM

AZ UNIÓ KÜLSÕ TEVÉKENYSÉGÉRE
VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

188A. CIKK

Az Unió e rész sze rin ti nem zet kö zi szin tû fel lé pé se az
Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés V. cí mé nek 1. fe je ze té -
ben meg ha tá ro zott el vek alap ján az ott meg ha tá ro zott cél -
ki tû zé sek meg va ló sí tá sá ra tö rek szik, az ugyan ezen fe je -
zet ben meg ál la pí tott ál ta lá nos ren del ke zé sek kel össz hang -
ban.”

KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA

156. A szö veg a har ma dik rész IX. cí mé nek cím so rát
át ve võ, „KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA” címû
II. cím mel egé szül ki.

157. A szö veg egy 188b. cik kel egé szül ki, amely a kö -
vet ke zõ mó do sí tá sok kal a 131. cikk szö ve gét ve szi át:

a) az elsõ be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:
„A 23–27. cikk sze rin ti vám unió lét re ho zá sá val az Unió 

a kö zös ér dek nek meg fele lõen hoz zá já rul a vi lág ke res ke -
de lem har mo ni kus fej lõ dé sé hez, a nem zet kö zi ke res ke de -
lem re és a kül föl di köz vet len be fek te té sek re vo nat ko zó
kor lá to zá sok fo ko za tos meg szün te té sé hez és a vám- és
egyéb aka dá lyok csök ken té sé hez.”;

b) a má so dik be kez dést el kell hagy ni.

158. A szö veg a kö vet ke zõ – a 133. cikk he lyé be
lépõ – 188c. cik kel egé szül ki:

„188C. CIKK

(1) A kö zös ke res ke de lem po li ti ka egy sé ges el ve ken ala -
pul; ez vo nat ko zik kü lö nö sen a vám ta ri fák mó do sí tá sa i ra,
az áruk és szol gál ta tá sok ke res ke del mé hez kap cso ló dó
vám ta ri fa- és ke res ke del mi meg ál la po dá sok meg kö té sé re,
va la mint a szel le mi tu laj don jo gok ke res ke del mi vo nat ko -
zá sa i ra, to váb bá a kül föl di köz vet len be fek te té sek re, a li -
be ra li zá ci ós in téz ke dé sek egy sé ge sí té sé re, az ex port po li ti -
ká ra és az olyan ke res ke de lem po li ti kai véd in téz ke dé sek re, 
mint a döm ping vagy szub ven ció ese tén meg ho zan dó in -
téz ke dé sek. A kö zös ke res ke de lem po li ti kát az Unió kül sõ
te vé keny sé gé nek el vei és cél ki tû zé sei ál tal meg ha tá ro zott
ke re tek kö zött kell foly tat ni.

(2) A kö zös ke res ke de lem po li ti ka vég re haj tá sá nak ke -
re te it meg ha tá ro zó in téz ke dé se ket ren des jog al ko tá si el já -
rás ke re té ben el fo ga dott ren de le tek ben az Eu ró pai Par la -
ment és a Ta nács ha tá roz za meg.

(3) Ha egy vagy több or szág gal vagy nem zet kö zi szer -
ve zet tel meg ál la po dá so kat kell meg tár gyal ni, il let ve meg -

köt ni, az e cikk kü lö nös ren del ke zé se i re is fi gye lem mel, a
188n. cikk ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

A Bi zott ság aján lá so kat ter jeszt a Ta nács elé, amely fel -
ha tal maz za a szük sé ges tár gya lá sok meg kez dé sé re. A Ta -
nács és a Bi zott ság fel ada ta an nak biz to sí tá sa, hogy a meg -
tár gyalt meg ál la po dá sok a bel sõ uni ós po li ti kák kal és sza -
bá lyok kal össze egyez tet he tõ ek le gye nek.

A Bi zott ság eze ket a tár gya lá so kat a Ta nács ál tal e fel -
ada tá nak tá mo ga tá sá ra ki je lölt kü lön bi zott ság gal kon zul -
tál va, a Ta nács ál tal szá má ra ki bo csát ha tó irány el vek ke re -
tei kö zött foly tat ja le. A Bi zott ság a tár gya lá sok elõ re ha la -
dá sá ról rend sze re sen je len tést tesz a kü lön bi zott ság nak és
az Eu ró pai Par la ment nek.

(4) A (3) be kez dés ben em lí tett meg ál la po dá sok tár gya -
lá sa és meg kö té se te kin te té ben a Ta nács mi nõ sí tett több -
ség gel ha tá roz.

A szol gál ta tá sok ke res ke del me, a szel le mi tu laj don ke -
res ke del mi vo nat ko zá sai, va la mint a köz vet len kül föl di
be fek te té sek te rü le té re vo nat ko zó meg ál la po dá sok tár gya -
lá sa és meg kö té se te kin te té ben a Ta nács egy han gú lag jár
el, ha a meg ál la po dás olyan ren del ke zé se ket tar tal maz,
ame lyek el fo ga dá sá hoz a bel sõ sza bá lyok ese té ben egy -
han gú ság ra van szük ség.

A Ta nács szin tén egy han gú lag ha tá roz:

a) a kul tu rá lis és au di o vi zu á lis szol gál ta tá sok ke res ke -
del mé re vo nat ko zó meg ál la po dá sok tár gya lá sa és meg kö -
té se te kin te té ben, ha fenn áll a ve szé lye an nak, hogy azok
kor lá toz zák az Unió kul tu rá lis és nyel vi sok fé le sé gét;

b) a szo ci á lis, ok ta tá si és egész ség ügyi szol gál ta tá sok
ke res ke del mé re vo nat ko zó meg ál la po dá sok tár gya lá sa és
meg kö té se te kin te té ben, ha fenn áll a ve szé lye an nak, hogy
azok ko moly za va ro kat okoz nak az ilyen szol gál ta tá sok
nem ze ti meg szer ve zé sé ben, il let ve kor lá toz zák a tag ál la -
mok ezek biz to sí tá sá ra vo nat ko zó ha tás kö rét.

(5) A köz le ke dés te rü le tén a nem zet kö zi meg ál la po dá -
sok tár gya lá sá ra és meg kö té sé re a har ma dik rész V. cí mét
és a 188n. cik ket kell al kal maz ni.

(6) Az e cikk ben a kö zös ke res ke de lem po li ti ka te rü le tén 
át ru há zott ha tás kö rök gya kor lá sa nem sért he ti az Unió és a 
tag ál la mok kö zöt ti ha tás kö rök el ha tá ro lá sát, és nem ve zet -
het a tag ál la mok tör vényi, ren de le ti vagy köz igaz ga tá si
ren del ke zé se i nek har mo ni zá ci ó já hoz, amennyi ben a Szer -
zõ dé sek az ilyen har mo ni zá ci ót ki zár ják.”

FEJLESZTÉSI EGYÜTTMÛKÖDÉS

159. A szö veg az „EGYÜTTMÛKÖDÉS HARMA -
DIK ORSZÁGOKKAL ÉS HUMANITÁRIUS SEGÍT -
SÉG NYÚJTÁS” címû III. cím mel egé szül ki.

160. A szö veg a har ma dik rész XX. cí mé nek cím so rát
át ve võ, „FEJLESZTÉSI EGYÜTTMÛKÖDÉS” címû
1. fe je zet tel egé szül ki.
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161. A szö veg egy 188d. cik kel egé szül ki, amely a kö -
vet ke zõ mó do sí tá sok kal a 177. cikk szö ve gét ve szi át:

a) az (1) és (2) be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ szö veg
lép:

„(1) Az Unió fej lesz té si együtt mû kö dés re vo nat ko zó
po li ti ká ját az Unió kül sõ te vé keny sé gé nek el vei és cél ki tû -
zé sei ál tal meg ha tá ro zott ke re tek kö zött kell foly tat ni. Az
Unió és a tag ál la mok fej lesz té si együtt mû kö dé si po li ti kái
ki egé szí tik és erõ sí tik egy mást.

Az Unió fej lesz té si együtt mû kö dé si po li ti ká ja el sõd le -
ges cél ként a sze gény ség mér sék lé sé re, idõ vel pe dig an nak 
fel szá mo lá sá ra irá nyul. Az Unió azon po li ti ká i nak vég re -
haj tá sa kor, ame lyek ha tás sal le het nek a fej lõ dõ or szá gok -
ra, figye lembe ve szi a fej lesz té si együtt mû kö dés cél ki tû -
zé se it.”

b) A (3) be kez dés szá mo zá sa (2) be kez dés re vál to zik.

162. A szö veg egy 188e. cik kel egé szül ki, amely a kö -
vet ke zõ mó do sí tá sok kal a 179. cikk szö ve gét ve szi át:

a) a (1) be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:
„(1) A fej lesz té si együtt mû kö dé si po li ti ka vég re haj tá sá -

ra vo nat ko zó in téz ke dé se ket ren des jog al ko tá si el já rás ke -
re té ben az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács fo gad ja el; ezek
az in téz ke dé sek a fej lõ dõ or szá gok kal foly ta tan dó több -
éves együtt mû kö dé si prog ra mok vagy egy adott tárgy kör -
re vo nat ko zó prog ra mok for má ját ölt he tik.”;

b) a cikk a kö vet ke zõ új (2) be kez dés sel egé szül ki:
„(2) Az Unió a har ma dik or szá gok kal és a ha tás kör rel

ren del ke zõ nem zet kö zi szer ve ze tek kel meg köt het min den
olyan meg ál la po dást, amely se gí ti az Eu ró pai Uni ó ról
 szóló szer zõ dés 10a. cik ké ben és e szer zõ dés 188d. cik ké -
ben em lí tett cél ki tû zé sek meg valósítását.

Az elsõ al be kez dés nem érin ti a tag ál la mok arra vo nat -
ko zó ha tás kö rét, hogy nem zet kö zi fó ru mo kon tár gya lá so -
kat foly tas sa nak és meg ál la po dá so kat kös se nek.”;

c) a je len le gi (2) be kez dés szá mo zá sa (3) be kez dés re
vál to zik, a je len le gi (3) be kez dést pe dig el kell hagy ni.

163. A szö veg egy 188f. cik kel egé szül ki, amely a kö -
vet ke zõ mó do sí tá sok kal a 180. cikk szö ve gét ve szi át:

Az (1) be kez dés ele jén az „A Kö zös ség” szö veg rész he -
lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép: „Te vé keny sé ge ik egy mást
ki egé szí tõ jel le gé nek és ered mé nyes sé gé nek elõ moz dí tá sa 
ér de ké ben az Unió”.

164. A szö veg egy 188g. cik kel egé szül ki, amely a kö -
vet ke zõ mó do sí tá sok kal a 181. cikk szö ve gét ve szi át: az
elsõ be kez dés má so dik mon da tát és a má so dik be kez dést
el kell hagy ni.

HARMADIK ORSZÁGOKKAL FOLYTATOTT
GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MÛSZAKI
EGYÜTTMÛKÖDÉS

165. A szö veg a har ma dik rész XXI. cí mé nek cím so rát
át ve võ, „HARMADIK ORSZÁGOKKAL FOLYTA -

TOTT GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MÛSZAKI
EGYÜTTMÛKÖDÉS” címû 2. fe je zet tel egé szül ki.

166. A szö veg egy 188h. cik kel egé szül ki, amely a kö -
vet ke zõ mó do sí tá sok kal a 181a. cikk szö ve gét ve szi át:

a) a (1) be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„(1) A Szer zõ dé sek egyéb ren del ke zé se i nek, kü lö nö sen
a 188d–188g. cikk ben fog lalt ren del ke zé sek nek a sé rel me
nél kül az Unió in téz ke dé se ket tesz az olyan har ma dik or -
szá gok kal  való gaz da sá gi, pénz ügyi és mû sza ki együtt mû -
kö dés te rén, be le ért ve a – kü lö nö sen a pénz ügyi te rü le ten
nyúj tott – tá mo ga tá so kat, ame lyek nem tar toz nak a fej lõ dõ 
or szá gok közé. Ezek nek az in téz ke dé sek nek össz hang ban
kell len ni ük az Unió fej lesz té si po li ti ká já val, és azo kat az
Unió kül sõ te vé keny sé gé nek el vei és cél ki tû zé sei ál tal
meg ha tá ro zott ke re tek kö zött kell vég re haj ta ni. Az Unió
és a tag ál la mok in téz ke dé sei ki egé szí tik és erõ sí tik egy -
mást.”;

b) a (2) be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„(2) Az (1) be kez dés vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz -
ke dé se ket ren des jog al ko tá si el já rás ke re té ben az Eu ró pai
Par la ment és a Ta nács ál la pít ja meg.”;

c) a (3) be kez dés elsõ al be kez dé sé nek má so dik mon da -
tá ból el kell hagy ni az „a 300. cikk nek meg fele lõen meg -
tár gyalt és meg kö tött” szö veg részt.

167. A szö veg a kö vet ke zõ új 188i. cik kel egé szül ki:

„188I. CIKK

Amennyi ben egy har ma dik or szág ban fenn ál ló hely zet
sür gõs pénz ügyi tá mo ga tást tesz szük sé ges sé, a Ta nács – a
Bi zott ság ja vas la ta alap ján – el fo gad ja a szük sé ges ha tá ro -
za to kat.”

HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

168. A szö veg a kö vet ke zõ új 3. fe je zet tel és új 188j.
cik kel egé szül ki:

„3. FEJEZET

HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

188J. CIKK

(1) Az Unió hu ma ni tá ri us se gít ség nyúj tá si in téz ke dé se it 
az Unió kül sõ te vé keny sé gé nek el vei és cél ki tû zé sei ál tal
meg ha tá ro zott ke re tek kö zött kell vég re haj ta ni. Ezen in -
téz ke dé sek arra irá nyul nak, hogy a har ma dik or szá gok la -
ko sa i nak, akik ter mé sze ti vagy em ber okoz ta ka taszt ró fák
ál do za ta i vá vál tak, ese ti tá mo ga tást, se gít sé get és vé del -
met nyújt sa nak a rend kí vü li hely zet bõl ere dõ em be ri szük -
ség le te ik ki elé gí té sé ben. Az Unió és a tag ál la mok in téz ke -
dé sei ki egé szí tik és erõ sí tik egy mást.

(2) A hu ma ni tá ri us se gít ség nyúj tá si in téz ke dé sek so rán
tisz te let ben kell tar ta ni a nem zet kö zi jog el ve it a pár tat lan -
ság és a sem le ges ség kö ve tel mé nyét, va la mint a hát rá nyos
meg kü lön böz te tés ti lal mát.
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(3) Az Unió hu ma ni tá ri us se gít ség nyúj tá si in téz ke dé sei
vég re haj tá sá nak ke re te it meg ha tá ro zó in téz ke dé se ket ren -
des jog al ko tá si el já rás ke re té ben az Eu ró pai Par la ment és a 
Ta nács ha tá roz za meg.

(4) Az Unió a har ma dik or szá gok kal és a ha tás kör rel
ren del ke zõ nem zet kö zi szer ve ze tek kel min den olyan meg -
ál la po dást meg köt het, amely se gí ti az (1) be kez dés ben és
az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés 10a. cik ké ben em lí tett
cél ki tû zé sek meg valósítását.

Az elsõ al be kez dés nem érin ti a tag ál la mok arra vo nat -
ko zó ha tás kö rét, hogy nem zet kö zi fó ru mo kon tár gya lá so -
kat foly tas sa nak és meg ál la po dá so kat kös se nek.

(5) Az eu ró pai fi a ta lok nak az Unió hu ma ni tá ri us se gít -
ség nyúj tá si in téz ke dé se i ben  való kö zös rész vé te lé hez
szük sé ges ke re tek biz to sí tá sa cél já ból lét re jön az Eu ró pai
Ön kén tes Hu ma ni tá ri us Se gít ség nyúj tá si Had test. A had -
test jog ál lá sát és mû kö dé sé nek sza bá lya it ren des jog al ko -
tá si el já rás ke re té ben el fo ga dott ren de le tek ben az Eu ró pai
Par la ment és a Ta nács ha tá roz za meg.

(6) Az uni ós és a nem ze ti hu ma ni tá ri us se gít ség nyúj tá si
in téz ke dé sek ha tá sos sá gá nak és egy mást ki egé szí tõ jel le -
gé nek erõ sí té se ér de ké ben a Bi zott ság min den hasz nos
kez de mé nye zést meg te het az Unió és a tag ál la mok in téz -
ke dé se i nek össze han go lá sá ra.

(7) Az Unió gon dos ko dik ar ról, hogy hu ma ni tá ri us in -
téz ke dé sei össz hang ban le gye nek a nem zet kö zi szer ve ze -
tek és in téz mé nyek, így kü lö nö sen az Egye sült Nem ze tek
Szer ve ze té hez kap cso ló dó rend szer ben mû kö dõ szer ve ze -
tek és in téz mé nyek ál tal vég zett ilyen mû ve le tek kel, és
azok hoz ko he rens mó don il lesz ked je nek.”

KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉSEK

169. A szö veg a 301. cikk he lyé be lépõ aláb bi IV. cím -
mel és 188k. cik kel egé szül ki:

„IV. CÍM
KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉSEK

188K. CIKK

(1) Ha az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés V. cí mé nek
2. fe je ze te sze rint el fo ga dott va la mely ha tá ro zat az egy
vagy több har ma dik or szág gal fenn ál ló gaz da sá gi és pénz -
ügyi kap cso la tok rész be ni vagy tel jes meg sza kí tá sát vagy
kor lá to zá sát írja elõ, a Ta nács az Unió kül ügyi és biz ton -
ság po li ti kai fõ kép vi se lõ je és a Bi zott ság ál tal elõ ter jesz tett 
kö zös ja vas lat alap ján, mi nõ sí tett több ség gel el fo gad ja a
szük sé ges in téz ke dé se ket. Er rõl tá jé koz tat ja az Eu ró pai
Par la men tet.

(2) Amennyi ben az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés V.
cí mé nek 2. fe je ze te alap ján el fo ga dott va la mely ha tá ro zat
úgy ren del ke zik, a Ta nács az (1) be kez dés ben em lí tett el -
já rás nak meg fele lõen egyes ter mé sze tes és jogi sze mé -
lyek kel, cso por tok kal vagy nem ál la mi, il let ve ál la mi ság -
gal nem ren del ke zõ en ti tá sok kal szem ben kor lá to zó in téz -
ke dé se ket ál la pít hat meg.

(3) Az eb ben a cikk ben em lí tett jogi ak tu sok ban ren del -
kez ni kell a szük sé ges jogi biz to sí té kok ról.”

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

170. A szö veg az új 188k. cikk után egy
„NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK” címû V. cím -
mel egé szül ki.

171. A szö veg a kö vet ke zõ 188l. cik kel egé szül ki:

„188L. CIKK

(1) Az Unió meg ál la po dást köt het egy vagy több har ma -
dik or szág gal vagy nem zet kö zi szer ve zet tel, ha a Szer zõ -
dé sek ilyen meg ál la po dás meg kö té sét ír ják elõ, ha az a
Szer zõ dé sek ben meg ha tá ro zott cél ki tû zé sek el éré se ér de -
ké ben szük sé ges, ha va la mely kö te le zõ ere jû jogi ak tus
ilyen ér tel mû ren del ke zést tar tal maz, vagy ha az a kö zös
sza bá lyo kat érint he ti, il let ve azok al kal ma zá si kö rét meg -
vál toz tat hat ja.

(2) Az Unió ál tal meg kö tött meg ál la po dá sok kö te le zõ ek 
az Unió in téz mé nye i re és tag ál la ma i ra.”

172. A szö veg egy 188m. cik kel egé szül ki, amely a
310. cikk szö ve gét ve szi át. A cikk szö ve gé ben az „ál lam -
mal” szö veg rész he lyé be a „har ma dik or szág gal” szö veg
lép.

173. A szö veg a 300. cikk he lyé be lépõ 188n. cik kel
egé szül ki:

„188N. CIKK

(1) A 188c. cikk ben meg ál la pí tott kü lö nös ren del ke zé -
sek sé rel me nél kül az Unió és a har ma dik or szá gok, il let ve
nem zet kö zi szer ve ze tek kö zöt ti meg ál la po dá so kat az aláb -
bi el já rás sze rint kell meg tár gyal ni és meg köt ni.

(2) A Ta nács fel ha tal ma zást ad a tár gya lá sok meg kez -
dé sé re, el fo gad ja a tár gya lá si irány el ve ket, fel ha tal ma zást
ad az alá írás ra és meg kö ti a meg ál la po dá so kat.

(3) A Bi zott ság, il let ve – ha a ter ve zett meg ál la po dás ki -
zá ró lag vagy túl nyo mó részt a kö zös kül- és biz ton ság po li -
ti ká ra vo nat ko zik – az Unió kül ügyi és biz ton ság po li ti kai
fõ kép vi se lõ je aján lá so kat nyújt be a Ta nács nak, amely a
tár gya lá sok meg kez dé sé rõl ha tá ro za tot fo gad el, amely ben 
a Ta nács ki je lö li – a ter ve zett meg ál la po dás tár gyá tól füg -
gõ en – az Unió fõ tár gya ló ját vagy tár gya ló kül dött sé gé nek 
ve ze tõ jét.

(4) A Ta nács a fõ tár gya ló szá má ra irány el ve ket ha tá roz -
hat meg, és egy kü lön bi zott sá got je löl het ki, amellyel a tár -
gya lá sok foly ta tá sa so rán egyez tet ni kell.

(5) A fõ tár gya ló ja vas la ta alap ján a Ta nács ha tá ro zat ban 
fel ha tal ma zást ad a meg ál la po dás alá írá sá ra és – amennyi -
ben szük sé ges – a ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en ide ig le nes
al kal ma zá sá ra.

(6) A Ta nács a fõ tár gya ló ja vas la ta alap ján a meg ál la po -
dás meg kö té sé rõl ha tá ro za tot fo gad el.
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A ki zá ró lag kül- és biz ton ság po li ti ká ra vo nat ko zó meg -
ál la po dá sok ki vé te lé vel a Ta nács a meg ál la po dás meg kö -
té sé re vo nat ko zó ha tá ro za tot a kö vet ke zõ kép pen fo gad ja
el:

a) az Eu ró pai Par la ment egyet ér té sét köve tõen a kö vet -
ke zõ ese tek ben:

i. tár su lá si meg ál la po dá sok meg kö té se,
ii. az Uni ó nak az em be ri jo gok és alap ve tõ sza bad -

sá gok vé del mé rõl  szóló eu ró pai egyez mény hez
tör té nõ csat la ko zá sá ra irá nyu ló meg ál la po dás
meg kö té se,

iii. együtt mû kö dé si el já rá sok be ve ze té se út ján kü -
lön in téz mé nyi ke re tet lét re ho zó meg ál la po dá -
sok meg kö té se,

iv. az Uni ó ra néz ve je len tõs költ ség ve té si ki ha tá -
sok kal járó meg ál la po dá sok meg kö té se, és

v a ren des jog al ko tá si el já rás, vagy a kü lön le ges,
az Eu ró pai Par la ment egyet ér té sé hez kö tött jog -
al ko tá si el já rás al kal ma zá si kö ré be tar to zó te rü -
le tek re vo nat ko zó meg ál la po dá sok meg kö té se.

Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács sür gõs eset ben meg -
ál la pod hat az egyet ér tés meg adá sá nak ha tár ide jé ben;

b) az Eu ró pai Par la ment tel foly ta tott kon zul tá ci ót
köve tõen, min den egyéb eset ben. Az Eu ró pai Par la ment
vé le mé nyét a Ta nács ál tal az ügy sür gõs sé gé tõl füg gõ en
meg ál la pí tott ha tár idõn be lül köz li. Ha ezen a ha tár idõn
be lül nem nyil vá nít vé le ményt, a Ta nács ha tá roz hat.

(7) A meg ál la po dás meg kö té se kor a Ta nács – az (5), (6), 
il let ve (9) be kez dés tõl el tér ve – fel ha tal maz hat ja a fõ tár -
gya lót arra, hogy az Unió ne vé ben mó do sí tá so kat hagy jon
jóvá, ha a meg ál la po dás ren del ke zé se sze rint a mó do sí tá -
so kat egy sze rû sí tett el já rás sal kell el fo gad ni, vagy azo kat
a meg ál la po dás ál tal lét re ho zott szerv nek kell el fo gad nia.
A Ta nács e fel ha tal ma zást meg ha tá ro zott fel té te lek hez
köt he ti.

(8) A Ta nács az el já rás egé sze so rán mi nõ sí tett több ség -
gel jár el.

Mind azon ál tal a Ta nács egy han gú lag jár el, ha a meg ál -
la po dás olyan te rü let re vo nat ko zik, ahol az uni ós jogi ak -
tu sok el fo ga dá sá hoz egy han gú ság ra van szük ség, va la -
mint a tár su lá si meg ál la po dá sok és a 188h. cikk ben em lí -
tett, a tag je lölt or szá gok kal kö ten dõ meg ál la po dá sok ese -
tén. A Ta nács szin tén egy han gú lag jár el az Uni ó nak az
em be ri jo gok és alap ve tõ sza bad sá gok vé del mé rõl  szóló
eu ró pai egyez mény hez tör té nõ csat la ko zá sá ra irá nyu ló
meg ál la po dás ról; a meg ál la po dás meg kö té sé rõl  szóló ha -
tá ro zat csak azt köve tõen lép ha tály ba, hogy a tag ál la mok
sa ját al kot má nyos kö ve tel mé nye ik nek meg fele lõen azt jó -
vá hagy ták.

(9) A Ta nács a Bi zott ság nak vagy az Unió kül ügyi és
biz ton ság po li ti kai fõ kép vi se lõ jé nek a ja vas la ta alap ján ha -
tá ro za tot fo gad el va la mely meg ál la po dás al kal ma zá sá nak
fel füg gesz té sé re, va la mint a meg ál la po dá sok kal lét re ho -
zott szer vek ben az Unió ál tal kép vi se len dõ ál lás pon tok ki -
ala kí tá sá ra vo nat ko zó an, amennyi ben az ilyen szerv nek

jog ha tás sal bíró jogi ak tust kell el fo gad nia, ki vé ve a meg -
ál la po dás in téz mé nyi ke re te it ki egé szí tõ vagy mó do sí tó
jogi ak tu so kat.

(10) Az Eu ró pai Par la men tet az el já rás min den sza ka -
szá ban ha la dék ta la nul és tel jes kö rû en tá jé koz tat ni kell.

(11) Egy tag ál lam, az Eu ró pai Par la ment, a Ta nács vagy 
a Bi zott ság kér he ti a Bí ró ság vé le mé nyét a ter ve zett meg -
ál la po dás nak a Szer zõ dé sek kel  való össze egyez tet he tõ sé -
gé rõl. Ha a Bí ró ság vé le mé nye ked ve zõt len, a ter ve zett
meg ál la po dás csak ak kor lép het ha tály ba, ha azt mó do sít -
ják, vagy a Szer zõ dé se ket fe lül vizs gál ják.”

174. A szö veg egy 188o. cik kel egé szül ki, amely a kö -
vet ke zõ mó do sí tá sok kal a 111. cikk (1)–(3) és (5) be kez -
dé sé nek a szö ve gét ve szi át az zal, hogy a cikk (1) be kez dé -
sé nek utol só két mon da ta az em lí tett be kez dés má so dik al -
be kez dé sé vé vá lik:

a) az (1) be kez dés elsõ al be kez dé sé nek he lyé be a kö -
vet ke zõ szö veg lép:

„(1) A 188n. cikk tõl el tér ve, a Ta nács az Eu ró pai Köz -
pon ti Bank aján lá sa alap ján vagy az Eu ró pai Köz pon ti
Bank kal az ár sta bi li tá si cél ki tû zés sel össz hang ban álló
kon szen zus el éré se cél já ból foly ta tott kon zul tá ci ót köve -
tõen, a Bi zott ság aján lá sa alap ján hi va ta los meg ál la po dá -
so kat köt het az euro és har ma dik ál la mok va lu tái kö zöt ti
ár fo lyam rend szer rõl. A Ta nács az Eu ró pai Par la ment tel
foly ta tott kon zul tá ci ót köve tõen, a (3) be kez dés ben elõ ír -
tak kal össz hang ban egy han gú lag ha tá roz.”

A má so dik al be kez dés ben az „az EKB vagy a Bi zott ság
aján lá sa alap ján, az EKB-val az ár sta bi li tás cél ki tû zé sé vel
össz hang ban álló kon szen zus el éré se cél já ból foly ta tott
kon zul tá ci ót köve tõen” szö veg rész he lyé be az „az Eu ró pai 
Köz pon ti Bank aján lá sa alap ján vagy az Eu ró pai Köz pon ti 
Bank kal az ár sta bi li tás cél ki tû zé sé vel össz hang ban álló
kon szen zus el éré se cél já ból foly ta tott kon zul tá ci ót köve -
tõen, a Bi zott ság aján lá sa alap ján” szö veg lép;

b) a (2) be kez dés ben a „Kö zös sé gen kí vü li va lu tá ra”
szö veg rész he lyé be a „har ma dik ál lam va lu tá já ra” szö veg
lép;

c) a (3) be kez dés elsõ al be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban 
az „ál lam mal” szö veg rész he lyé be a „har ma dik ál lam mal”
szö veg, a „300. cikk tõl” szö veg rész he lyé be pe dig a
„188n. cikk tõl” szö veg lép;

d) az (5) be kez dés szá mo zá sa (4) be kez dés re vál to zik.

AZ UNIÓ KAPCSOLATAI NEMZETKÖZI
SZERVEZETEKKEL ÉS HARMADIK
ORSZÁGOKKAL, VALAMINT AZ UNIÓ
KÜLDÖTTSÉGEI

175. A szö veg a kö vet ke zõ VI. cím mel, va la mint 188p.
és 188q. cik kel egé szül ki; a 188p. cikk a 302–304. cikk
he lyé be lép:
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„VI. CÍM

AZ UNIÓ KAPCSOLATAI NEMZETKÖZI
SZERVEZETEKKEL ÉS HARMADIK

ORSZÁGOKKAL, VALAMINT AZ UNIÓ
KÜLDÖTTSÉGEI

188P. CIKK

(1) Az Unió meg fe le lõ együtt mû kö dé si for má kat épít ki
az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze té nek szer ve i vel és sza ko -
sí tott in téz mé nye i vel, az Euró pa Ta náccsal, az Euró pai
Biz ton sá gi és Együtt mû kö dé si Szer ve zet tel, valamint a
Gaz da sá gi Együtt mû kö dé si és Fej lesz té si Szer ve zet tel.

Az Unió to váb bá egyéb nem zet kö zi szer ve ze tek kel is
meg fe le lõ kap cso la to kat tart fenn.

(2) E cikk vég re haj tá sá ért az Unió kül ügyi és biz ton ság -
po li ti kai fõ kép vi se lõ je és a Bi zott ság fe le lõs.

188Q. CIKK

(1) Az Uni ót a har ma dik or szá gok ban és a nem zet kö zi
szer ve ze tek ben az Unió kül dött sé gei kép vi se lik.

(2) Az Unió kül dött sé gei az Unió kül ügyi és biz ton ság -
po li ti kai fõ kép vi se lõ jé nek irá nyí tá sa alatt mû köd nek. A
kül dött sé gek a tag ál la mok dip lo má ci ai és kon zu li kép vi se -
le te i vel szo ros együtt mû kö dés ben vég zik te vé keny sé gü -
ket.”

SZOLIDARITÁSI KLAUZULA

176. A szö veg a kö vet ke zõ új VII. cím mel és új 188r.
cik kel egé szül ki:

„VII. CÍM

SZOLIDARITÁSI KLAUZULA

188R. CIKK

(1) Ha egy tag ál la mot ter ror tá ma dás ér, il let ve ha ter mé -
sze ti vagy em ber okoz ta ka taszt ró fa ál do za tá vá vá lik, az
Unió és tag ál la mai a szo li da ri tás szel le mé ben együt te sen
lép nek fel. Az Unió min den ren del ke zé sé re álló esz közt,
ide ért ve a tag ál la mok ál tal ren del ke zés re bo csá tott ka to nai 
erõ for rá so kat is, moz gó sít an nak ér de ké ben, hogy:

a) – meg elõz ze a ter ro ris ta fe nye ge tést a tag ál la mok
te rü le tén,

– meg véd je a de mok ra ti kus in téz mé nye ket és a pol gá ri
la kos sá got egy eset le ges ter ror tá ma dás tól,

– ter ror tá ma dás ese tén egy tag ál lam nak, po li ti kai ve ze -
té se ké ré sé re, a te rü le tén se gít sé get nyújt son;

b) ter mé sze ti vagy em ber okoz ta ka taszt ró fa ese tén egy 
tag ál lam nak, po li ti kai ve ze té se ké ré sé re, a te rü le tén se gít -
sé get nyújt son.

(2) Amennyi ben egy tag ál la mot ter ror tá ma dás ér, il let ve 
ha ter mé sze ti vagy em ber okoz ta ka taszt ró fa ál do za tá vá
vá lik, e tag ál lam po li ti kai ve ze té sé nek ké ré sé re a töb bi
tag ál lam se gít sé get nyújt szá má ra. E cél ból a tag ál la mok a
Ta nács ke re té ben egyez tet nek egy más sal.

(3) E szo li da ri tá si kla u zu lá nak az Unió ál ta li vég re haj -
tá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat – a Bi zott ság és az

Unió kül ügyi és biz ton ság po li ti kai fõ kép vi se lõ jé nek
együt tes ja vas la ta alap ján – a Ta nács ha tá ro zat ban ál la pít -
ja meg. Ha en nek a ha tá ro zat nak vé del mi vo nat ko zá sai
van nak, a Ta nács az Euró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés 15b.
cikk (1) be kez dé se sze rint ha tá roz. Er rõl az Euró pai Par la -
men tet tá jé koz tat ni kell.

E be kez dés al kal ma zá sa so rán és a 207. cikk sé rel me
nél kül a Ta ná csot a Po li ti kai és Biz ton sá gi Bi zott ság – a
kö zös biz ton ság- és vé de lem po li ti ka ke re té ben ki ala kí tott
struk tú rák ra tá masz kod va –, valamint a 61d. cikk ben em lí -
tett bi zott ság se gí ti, ame lyek szük ség ese tén együt tes vé le -
ményt ter jesz te nek elõ szá má ra.

(4) Az Unió és tag ál la mai ered mé nyes fel lé pé sé nek biz -
to sí tá sa ér de ké ben az Euró pai Ta nács rend sze re sen ér té ke -
li az Uni ót fe nye ge tõ ve szé lye ket.”

INTÉZMÉNYI ÉS PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK

177. Az ötö dik rész szá mo zá sa ha to dik rész re vál to zik,
a je len le gi cím sor he lyé be pe dig az „INTÉZMÉNYI ÉS
PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK” cím sor lép.

AZ EURÓPAI PARLAMENT

178. A 189. cikk ha tá lyát vesz ti.

179. A 190. cikk a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:
a) az (1), (2) és (3) be kez dést el kell hagy ni, a (4) és

(5) be kez dés szá mo zá sa pe dig (1) és (2) be kez dés re vál to -
zik;

b) az (1) be kez dés ként új ra szá mo zott (4) be kez dés a
kö vet ke zõ kép pen mó do sul:

i.  az elsõ al be kez dés ben az „a köz vet len és ál ta lá -
nos vá lasz tó jog alap ján va la mennyi tag ál lam ban
egy sé ges el já rás sze rint vagy va la mennyi tag ál -
lam ban kö zös el vek nek meg fele lõen tar tan dó vá -
lasz tá sok ra vo nat ko zó an” szö veg rész he lyé be a
„tag ja i nak va la mennyi tag ál lam ban egy sé ges el -
já rás sze rint vagy va la mennyi tag ál lam ban kö zös 
el vek nek meg fele lõen tar tan dó, köz vet len és ál -
ta lá nos vá lasz tó jog alap ján tör té nõ meg vá lasz tá -
sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek re vo nat ko zó an”
szö veg lép;

ii.  a má so dik al be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ szö -
veg lép:
„A Ta nács az Eu ró pai Par la ment nek a tag jai
több sé gé vel el fo ga dott egyet ér té sét köve tõen,
kü lön le ges jog al ko tá si el já rás ke re té ben egy han -
gú lag meg ál la pít ja a szük sé ges ren del ke zé se ket.
Ezek a ren del ke zé sek azt köve tõen lép nek ha -
tály ba, hogy azo kat a tag ál la mok sa ját al kot má -
nyos kö ve tel mé nye ik nek meg fele lõen jóvá -
hagyták.”;

c) a (2) be kez dés ként új ra szá mo zott (5) be kez dés ben
az „Eu ró pai Par la ment” szö veg rész he lyé be az „Eu ró pai
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Par la ment sa ját kez de mé nye zé sé re kü lön le ges jog al ko tá si
el já rás ke re té ben el fo ga dott ren de le tek ben,” szö veg, a „jó -
vá ha gyá sá val” szö veg rész he lyé be pe dig az „egyet ér té sé -
vel” szö veg lép.

180. A 191. cikk elsõ be kez dé sét el kell hagy ni. A má -
so dik be kez dés ben az „A Ta nács, a 251. cikk ben meg ál la -
pí tott el já rás nak meg fele lõen el jár va, meg ha tá roz za az eu -
ró pai szin tû” szö veg rész he lyé be a „Az Eu ró pai Par la ment
és a Ta nács ren des jog al ko tá si el já rás ke re té ben el fo ga dott 
ren de le tek ben meg ha tá roz za az Eu ró pai Uni ó ról  szóló
szer zõ dés 8a. cik ké nek (4) be kez dé sé ben em lí tett eu ró pai
szin tû” szö veg lép.

181. A 192. cikk elsõ be kez dé sét el kell hagy ni; a má so -
dik be kez dés a vé gén a kö vet ke zõ mon dat tal egé szül ki:
„Ha a Bi zott ság nem ter jeszt elõ ja vas la tot, en nek oka i ról
tá jé koz tat ja az Eu ró pai Par la men tet.”

182. A 193. cikk a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:
a) ez a pont a ma gyar vál to za tot nem érin ti;
b) a har ma dik be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ szö veg

lép:
„A vizs gá la ti jog gya kor lá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza -

bá lyo kat az Eu ró pai Par la ment ál la pít ja meg sa ját kez de -
mé nye zé se alap ján kü lön le ges jog al ko tá si el já rás ke re té -
ben, a Ta nács és a Bi zott ság egyet ér té sét köve tõen el fo ga -
dott ren de le tek ben.”

183. A 195. cikk a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:
a) az (1) be kez dés elsõ al be kez dé sé ben az „Az Eu ró pai

Par la ment om buds mant ne vez ki, aki jo go sult” szö veg -
részt el kell hagy ni, és az „át vé te lé re” szö veg rész he lyé be
az „át vé te lé re az Eu ró pai Par la ment ál tal meg vá lasz tott
om buds man jo go sult” szö veg lép, va la mint el kell hagy ni
a mon dat ból az „és El sõ fo kú Bí ró sá got” szö veg részt, és az
al be kez dés a vé gén a kö vet ke zõ mon dat tal egé szül ki: „Az
om buds man ki vizs gál ja a pa na szo kat, és er rõl je len tést ké -
szít.”;

b) a (2) be kez dés elsõ al be kez dé sé ben a „ne ve zik ki”
szö veg rész he lyé be a „vá laszt ják” szö veg lép;

c) a (3) be kez dés ben a „más szerv tõl” szö veg rész he -
lyé be a „sem mi lyen kor mány tól, in téz mény tõl, szerv tõl
vagy más szer ve zet tõl” szö veg lép;

d) a (4) be kez dés ben az „Eu ró pai Par la ment” szö veg -
rész he lyé be az „Eu ró pai Par la ment sa ját kez de mé nye zé -
sé re kü lön le ges jog al ko tá si el já rás ke re té ben el fo ga dott
ren de le tek ben,” szö veg, a „jó vá ha gyá sá val” szö veg rész
he lyé be pe dig az „egyet ér té sé vel” szö veg lép.

184. Ez a pont a ma gyar vál to za tot nem érin ti.

185. A 197. cikk a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:
a) az elsõ be kez dést el kell hagy ni;
b) a má so dik be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:
„A Bi zott ság az Eu ró pai Par la ment bár mely ülé sén részt 

ve het, és ké ré sé re bár mi kor fel szó lal hat.”;
c) a ne gye dik be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ szö veg

lép:

„Az Eu ró pai Ta nács, il let ve a Ta nács a sa ját el já rá si sza -
bály za tá ban meg ál la pí tott fel té te lek nek meg fele lõen fel -
szó lal hat az Eu ró pai Par la ment ben.”

186. A 198. cikk elsõ be kez dé sé bõl az „ab szo lút” szö -
veg részt el kell hagy ni.

187. A 199. cikk ben a „tag jai sza va za ta i nak” szö veg -
rész he lyé be a „tag ja i nak” szö veg, az „az el já rá si sza bály -
za tá ban” szö veg rész he lyé be pe dig az „a Szer zõ dé sek ben
és az el já rá si sza bály za tá ban” szö veg lép.

188. A 201. cikk má so dik be kez dé sé nek he lyé be a kö -
vet ke zõ szö veg lép:

„Ha a bi zal mat lan sá gi in dít ványt a le adott sza va za tok
két har ma dá val és az Eu ró pai Par la ment tag ja i nak több sé -
gé vel el fo gad ják, a Bi zott ság tag ja i nak tes tü le ti leg le kell
mon da ni uk, az Unió kül ügyi és biz ton ság po li ti kai fõ kép -
vi se lõ jé nek pe dig le kell mon da nia a bi zott sá gi tag ság ról.
Az új Bi zott ság nak az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés 9d. 
cik ké vel össz hang ban tör té nõ ki ne ve zé sé ig azon ban hi va -
tal ban ma rad nak, és a fo lya mat ban lévõ ügye ket to vább ra
is el lát ják. Eb ben az eset ben a Bi zott ság utó dul ki ne ve zett
tag ja i nak hi va ta li ide je azon a na pon jár le, ami kor a tes tü -
le ti leg le mon dás ra kö te le zett bi zott sá gi ta gok hi va ta li ide -
je le járt vol na.”

AZ EURÓPAI TANÁCS

189. A szö veg a kö vet ke zõ új 1a. sza kasszal, va la mint
új 201a. és 201b. cik kel egé szül ki:

„1A. SZAKASZ
AZ EURÓPAI TANÁCS

201A. CIKK

(1) Sza va zás ese tén az Eu ró pai Ta nács bár mely tag ja
leg fel jebb még egy má sik tag kép vi se le té ben is el jár hat.

Ami kor az Eu ró pai Ta nács mi nõ sí tett több ség gel jár el, az
Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés 9c. cik ké nek (4) be kez dé sét
és e szer zõ dés 205. cik ké nek (2) be kez dé sét kell al kal maz ni.
Amennyi ben az Eu ró pai Ta nács sza va zás sal dönt, az Eu ró pai 
Ta nács el nö ke és a Bi zott ság el nö ke nem sza vaz.

A je len lévõ vagy kép vi selt ta gok tar tóz ko dá sa nem
aka dá lya az Eu ró pai Ta nács egy han gú sá got igény lõ jogi
ak tu sai el fo ga dá sá nak.

(2) Az Eu ró pai Par la ment el nö két fel le het hív ni arra,
hogy szó lal jon fel az Eu ró pai Ta nács ban.

(3) Az Eu ró pai Ta nács el já rá si kér dé sek ben, va la mint
el já rá si sza bály za tá nak el fo ga dá sa kor egy sze rû több ség -
gel ha tá roz.

(4) Az Eu ró pai Ta nács mun ká ját a Ta nács Fõ tit kár sá ga
se gí ti.

201B. CIKK

Az Eu ró pai Ta nács mi nõ sí tett több ség gel fo gad ja el:
a) az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés 9c. cik ke (6) be -

kez dé sé nek meg fele lõen az Ál ta lá nos Ügyek Ta ná csá nak
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és a Kül ügyek Ta ná csá nak ki vé te lé vel a Ta nács for má ci ó i -
nak lis tá ját meg ha tá ro zó ha tá ro za tot;

b) az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés 9c. cik ke (9) be -
kez dé sé nek meg fele lõen a Kül ügyek Ta ná csá nak ki vé te lé -
vel a Ta nács for má ci ó i nak el nök sé gé rõl  szóló határo -
zatot.”

A TANÁCS

190. A 202. és a 203. cikk ha tá lyát vesz ti.

191. A 205. cikk a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:

a) az (1) és (2) be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ szö veg
lép:

„(1) Az egy sze rû több sé get igény lõ jogi ak tu sok el fo ga -
dá sa kor a Ta nács tag ja i nak több sé gé vel jár el.

(2) Az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés 9c. cik ke (4) be -
kez dé sé tõl el tér ve 2014. no vem ber 1-jé tõl, fi gye lem mel az 
át me ne ti ren del ke zé sek rõl  szóló jegy zõ könyv ben meg ál -
la pí tott ren del ke zé sek re, ha a Ta nács nem a Bi zott ság nak
vagy az Unió kül ügyi és biz ton ság po li ti kai fõ kép vi se lõ jé -
nek a ja vas la ta alap ján jár el, a mi nõ sí tett több ség hez a Ta -
nács tag jai leg alább 72%-ának egy ben az Unió né pes sé gé -
nek leg alább 65%-át ki te võ tag ál la mo kat kép vi se lõ sza va -
za ta szük sé ges.

(3) Fi gye lem mel az át me ne ti ren del ke zé sek rõl  szóló
jegy zõ könyv ben meg ál la pí tott ren del ke zé sek re, 2014. no -
vem ber 1-jé tõl azok ban az ese tek ben, ami kor a Szer zõ dé -
sek ér tel mé ben a Ta nács nak nem az összes tag ja vesz részt
a sza va zás ban, a mi nõ sí tett több sé get a kö vet ke zõ kép pen
kell meg ha tá roz ni:

a) A mi nõ sí tett több ség hez a sza va zás ban részt vevõ
tag ál la mo kat kép vi se lõ ta ná csi ta gok leg alább 55%-ának
egy ben az ezen ál la mok né pes sé gé nek leg alább 65%-át ki -
te võ tag ál la mo kat kép vi se lõ sza va za ta szük sé ges.

A blok ko ló ki sebb ség nek leg alább a Ta nács nak a részt
vevõ tag ál la mok né pes sé gé nek több mint 35%-át kép vi se -
lõ tag ja i ból és még egy tag ból kell áll nia; en nek hi á nyá ban
a mi nõ sí tett több sé get el ért nek kell te kin te ni.

b) Az a) pont tól el tér ve, ha a Ta nács nem a Bi zott ság -
nak vagy az Unió kül ügyi és biz ton ság po li ti kai fõ kép vi se -
lõ jé nek a ja vas la ta alap ján jár el, a mi nõ sí tett több ség hez a
részt vevõ tag ál la mo kat kép vi se lõ ta ná csi ta gok leg alább
72%-ának egy ben az ezen ál la mok né pes sé gé nek leg alább
65%-át ki te võ tag ál la mo kat kép vi se lõ sza va za ta szük sé -
ges.”;

b) a (4) be kez dést el kell hagy ni, a (3) be kez dés szá mo -
zá sa pe dig (4) be kez dés re vál to zik.

192. A 207. cikk he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„207. CIKK

(1) A Ta nács mun ká já nak elõ ké szí té se és a Ta nács ál tal
adott meg bí za tá sok tel je sí té se egy, a tag ál la mok ál lan dó
kép vi se lõ i bõl álló bi zott ság fel ada ta. A bi zott ság a Ta nács

el já rá si sza bály za tá ban elõ írt ese tek ben el já rá si ha tá ro za -
to kat fo gad hat el.

(2) A Ta nács mun ká ját az ál ta la ki ne ve zett fõ tit kár irá -
nyí tá sa alatt álló Fõ tit kár ság se gí ti.

A Fõ tit kár ság szer ve ze tét a Ta nács ha tá roz za meg egy -
sze rû több ség gel.

(3) A Ta nács el já rá si kér dé sek ben, va la mint el já rá si
sza bály za tá nak el fo ga dá sa kor egy sze rû több ség gel ha tá -
roz.”

193. A 208. cikk ben az „A Ta nács” szö veg rész he lyé be
az „A Ta nács egy sze rû több ség gel” szö veg lép, és a cikk a
vé gén a kö vet ke zõ mon dat tal egé szül ki: „Ha a Bi zott ság
nem ter jeszt elõ ja vas la tot, en nek oka i ról tá jé koz tat ja a Ta -
ná csot.”

194. A 209. cikk ben az „a Bi zott ság vé le mé nyé nek kéz -
hez vé te lét köve tõen” szö veg rész he lyé be az „a Bi zott ság -
gal foly ta tott kon zul tá ci ót köve tõen egy sze rû több ség gel”
szö veg lép.

195. A 210. cikk he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„210. CIKK

A Ta nács meg ha tá roz za az Eu ró pai Ta nács el nö ké nek, a 
Bi zott ság el nö ké nek, az Unió kül ügyi és biz ton ság po li ti -
kai fõ kép vi se lõ jé nek, a Bi zott ság tag ja i nak, az Eu ró pai
Unió Bí ró sá ga el nö ke i nek, bí rá i nak és hi va tal ve ze tõ i nek,
va la mint a Ta nács fõ tit ká rá nak il let mé nyét, jut ta tá sa it és
nyug dí ját. Meg ha tá roz to váb bá min den egyéb, ja va dal ma -
zás he lyett fi ze tett jut ta tást.”

A BIZOTTSÁG

196. A 211. cikk ha tá lyát vesz ti. A szö veg a kö vet ke zõ
211a. cik kel egé szül ki:

„211A. CIKK

Az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés 9d. cik ke (5) be -
kez dé sé nek meg fele lõen a Bi zott ság tag ja it az Eu ró pai Ta -
nács ál tal meg ha tá ro zott olyan ro tá ci ós rend szer sze rint
kell ki vá lasz ta ni, amely az aláb bi el ve ken ala pul:

a) an nak meg ha tá ro zá sá nál, hogy ál lam pol gá ra ik mi -
lyen sor rend ben és idõ tar tam ra vál nak a Bi zott ság tag já vá,
a tag ál la mo kat tel jes mér ték ben egyen lõ en kell ke zel ni;
en nek meg fele lõen a bár mely két tag ál lam ál lam pol gá rai
ál tal be töl tött összes hi va ta li idõ sza kok szá má nak kü lönb -
sé ge soha nem le het több egy nél;

b) az a) pont ra is fi gye lem mel, az egy mást kö ve tõ Bi -
zott sá go kat úgy kell össze ál lí ta ni, hogy azok ban a tag ál la -
mok tel jes de mog rá fi ai és föld raj zi spekt ru ma ki elé gí tõ
mó don meg je len jen.”

197. A 212. cikk a 218. cikk új (2) be kez dé sé vé vá lik.

198. A 213. cikk (1) be kez dé sét el kell hagy ni, a (2) be -
kez dés szá mo zat lan be kez dés sé vá lik, elsõ két al be kez dé -
se pe dig a kö vet ke zõ for má ban egye sül:
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„A Bi zott ság tag jai tar tóz kod nak a fel ada ta ik el lá tá sá -
val össze egyez tet he tet len cse le ke de tek tõl. A tag ál la mok
tisz te let ben tart ják a füg get len sé gü ket, és nem kí sér lik
meg be fo lyá so lá su kat fel ada tuk el lá tá sa so rán.”

199. A 214. cikk ha tá lyát vesz ti.

200. A 215. cikk a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:

a) a má so dik be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ két be kez -
dés lép:

„A le mon dó, hi va ta lá ból fel men tett vagy el ha lá lo zott
tag he lyé be hi va ta li ide jé nek fenn ma ra dó ré szé re a Ta -
nács, a Bi zott ság el nö ké vel kö zös meg egye zés ben, az Eu -
ró pai Par la ment tel foly ta tott kon zul tá ci ót köve tõen az Eu -
ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés 9d. cik ke (3) be kez dé sé nek
má so dik al be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te lek nek
meg fele lõen a tá vo zó tag gal azo nos ál lam pol gár sá gú új bi -
zott sá gi ta got ne vez ki.

A Ta nács a Bi zott ság el nö ké nek a ja vas la ta alap ján egy -
han gú lag úgy is ha tá roz hat, hogy a tá vo zó tag he lyé be nem 
szük sé ges új ta got ki ne vez ni, kü lö nö sen, ha a bi zott sá gi
tag fenn ma ra dó hi va ta li ide je rö vid.”;

b) a cikk a kö vet ke zõ új ötö dik be kez dés sel egé szül ki:

„Az Unió kül ügyi és biz ton ság po li ti kai fõ kép vi se lõ jé -
nek le mon dá sa, fel men té se vagy ha lá la ese tén hi va ta li ide -
jé nek fenn ma ra dó ré szé re az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer -
zõ dés 9e. cik ke (1) be kez dé sé nek meg fele lõen új kül ügyi
és biz ton ság po li ti kai fõ kép vi se lõt kell ki ne vez ni.”;

c) az utol só be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„Amennyi ben a Bi zott ság összes tag ja le mond hi va ta lá -
ról, a le mon dó ta gok mind ad dig hi va tal ban ma rad nak, és a
fo lya mat ban lévõ ügye ket to vább ra is el lát ják, amíg he -
lyük re hi va ta li ide jük fenn ma ra dó ré szé re az Eu ró pai Uni -
ó ról  szóló szer zõ dés 9d. cik ké nek meg fele lõen új bi zott sá -
gi ta go kat ne vez nek ki.”

201. A 217. cikk (1), (3) és (4) be kez dé sét el kell hagy ni, 
a (2) be kez dés pe dig szá mo zat lan be kez dés sé vá lik. A be -
kez dés elsõ mon da tá nak he lyé be a kö vet ke zõ mon dat lép:
„Az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés 9e. cik ke (4) be kez -
dé sé nek sé rel me nél kül, a Bi zott ság ra há ru ló fel ada tok
cso por to sí tá sá ról és a Bi zott ság tag jai kö zöt ti el osz tá sá ról
az el nök dönt az em lí tett szer zõ dés 9d. cik ke (6) be kez dé -
sé nek meg fele lõen.”

202. A 218. cikk bõl el kell hagy ni az (1) be kez dést; a
(2) be kez dés szá mo zá sa (1) be kez dés re vál to zik, az „e
szer zõ dés ren del ke zé se i nek” szö veg részt pe dig el kell
hagy ni. A cikk (2) be kez dés ként ki egé szül a 212. cikk szö -
ve gé vel.

203. A 219. cikk elsõ be kez dé sé bõl az „a 213. cikk -
ben elõ írt szá mú” szö veg részt el kell hagy ni, a má so dik
be kez dés he lyé be pe dig a kö vet ke zõ mon dat lép: „A ha -
tá ro zat ké pes ség fel té te le it az el já rá si sza bály zat ha tá -
roz za meg.”

A BÍRÓSÁG

204. A 4. sza kasz cím so ra he lyé be a kö vet ke zõ cím sor
lép: „AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA”.

205. A 220. cikk ha tá lyát vesz ti.

206. A 221. cikk elsõ be kez dé sét el kell hagy ni.

207. A 223. cikk elsõ be kez dé sé ben a „fõ ta nács no ko -
kat” szö veg rész he lyé be a „fõ ta nács no ko kat a 224a. cikk -
ben em lí tett bi zott ság gal foly ta tott kon zul tá ci ót köve tõen” 
szö veg lép.

208. A 224. cikk elsõ be kez dé sé nek elsõ mon da tát el
kell hagy ni, az „A bí rák szá mát” szö veg rész he lyé be pe dig 
az „A Tör vény szék bí rá i nak szá mát” szö veg lép. A má so -
dik be kez dés má so dik mon da tá ban a „bí rá kat” szö veg rész
he lyé be a „bí rá kat a 224a. cikk ben em lí tett bi zott ság gal
foly ta tott kon zul tá ci ót köve tõen” szö veg lép.

209. A szö veg a kö vet ke zõ új 224a. cik kel egé szül ki:

„224A. CIKK

Lét re jön egy bi zott ság, amely nek fel ada ta, hogy a Bí ró -
ság ra és a Tör vény szék re bí rák nak vagy fõ ta nács no kok -
nak je lölt sze mé lyek nek a fel adat ra  való al kal mas sá gá ról
azt meg elõ zõ en vé le ményt ad jon, hogy a tag ál la mok kor -
má nyai a 223., il let ve a 224. cikk nek meg fele lõen ki ne vez -
nék õket.

A bi zott sá got hét sze mély al kot ja, aki ket a Bí ró ság és a
Tör vény szék ko ráb bi tag jai, a tag ál la mok leg fel sõbb bí ró -
sá gá nak tag jai és az el is mert szak ér te lem mel ren del ke zõ
jo gá szok kö zül vá lasz ta nak ki, és akik kö zül egy sze mély -
re az Eu ró pai Par la ment tesz ja vas la tot. A Ta nács ha tá ro -
zat ban meg ál la pít ja e bi zott ság mû kö dé sé nek sza bá lya it,
és ha tá ro zat ban ki ne ve zi a bi zott ság tag ja it. A Ta nács a Bí -
ró ság el nö ké nek kez de mé nye zé se alap ján jár el.”

210. A 225. cikk (1) be kez dé sé nek elsõ al be kez dé sé ben
az „ame lye ket bí rói kü lön ta ná csok ha tás kö ré be utal tak”
szö veg rész he lyé be az „ame lye ket a 225a. cikk alap ján lét -
re ho zott kü lö nös ha tás kö rû tör vényszékek ha tás kö ré be
utal tak” szö veg lép, a (2) be kez dés elsõ al be kez dé sé bõl
pe dig el kell hagy ni a „225a. cikk sze rint lét re ho zott” szö -
veg részt.

211. A 225a. cikk a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:
a) az elsõ be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács ren des jog al ko tá si el -
já rás ke re té ben a Tör vény szék hez kap cso ló dó kü lö nös ha -
tás kö rû tör vényszékeket hoz hat lét re egyes te rü le te ken be -
nyúj tott meg ha tá ro zott ke re set faj ták elsõ fo kon tör té nõ el -
bí rá lá sá ra. Er rõl az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács a Bi -
zott ság ja vas la ta alap ján és a Bí ró ság gal foly ta tott kon zul -
tá ci ót köve tõen, vagy a Bí ró ság ké rel mé re és a Bi zott ság -
gal foly ta tott kon zul tá ci ót köve tõen ren de le tek ben ha tá -
roz.”;

b) a má so dik be kez dés ben a „ha tá ro zat ban” szö veg rész 
he lyé be a „ren de let ben” szö veg, a „kü lön ta nács” szö veg -
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rész he lyé be a „tör vényszék” szö veg, a „kü lön ta nács ra”
szö veg rész he lyé be pe dig a „tör vényszékre” szö veg lép;

c) a har ma dik be kez dés ben a „kü lön ta ná csot lét re ho zó
ha tá ro zat” szö veg rész he lyé be a „kü lö nös ha tás kö rû tör -
vényszéket lét re ho zó ren de let” szö veg lép;

d) a ha to dik be kez dés ben a „ha tá ro zat” szö veg rész he -
lyé be a „ren de let” szö veg lép, és a be kez dés vége ki egé -
szül a kö vet ke zõ új mon dat tal: „Az alap ok mány I. cí mét és 
an nak 64. cik két min den eset ben al kal maz ni kell a kü lö nös 
ha tás kö rû tör vényszékekre.”

212. A 228. cikk a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:
a) a (2) be kez dés elsõ és má so dik al be kez dé se he lyé be

a kö vet ke zõ szö veg lép, amely így elsõ al be kez dés lesz:
„(2) Ha a Bi zott ság meg íté lé se sze rint az érin tett tag ál -

lam nem te szi meg az Eu ró pai Unió Bí ró sá gá nak íté le té -
ben fog lal tak tel je sí té sé hez szük sé ges in téz ke dé se ket, a
Bi zott ság – mi u tán a tag ál lam nak le he tõ sé get biz to sí tott
ész re vé te lei meg té te lé re – az Eu ró pai Unió Bí ró sá gá hoz
for dul hat. A Bi zott ság meg ha tá roz za az érin tett tag ál lam
ál tal fi ze ten dõ áta lány összeg vagy kény sze rí tõ bír ság
össze gét, ame lyet az adott kö rül mé nyek kö zött meg fe le lõ -
nek ítél.”

A je len le gi har ma dik al be kez dés má so dik al be kez dés sé
vá lik;

b) a cikk a kö vet ke zõ új (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) Ha a Bi zott ság a 226. cikk nek meg fele lõen azon az

ala pon nyújt be ke re se tet az Eu ró pai Unió Bí ró sá gá hoz,
hogy az érin tett tag ál lam nem tett ele get va la mely, jog al -
ko tá si el já rás ke re té ben el fo ga dott irány elv át ül te té sé re el -
fo ga dott in téz ke dé sei be je len té sé re vo nat ko zó kö te le zett -
sé gé nek, a Bi zott ság, amennyi ben meg fe le lõ nek íté li,
meg ha tá roz hat ja az érin tett tag ál lam ál tal fi ze ten dõ áta -
lány összeg nek vagy kény sze rí tõ bír ság nak az ál ta la az
adott kö rül mé nyek kö zött meg fe le lõ nek tar tott mér té két.

Ha az Eu ró pai Unió Bí ró sá ga meg ál la pít ja, hogy jog sér -
tés tör tént, a tag ál la mot – a Bi zott ság ál tal meg ha tá ro zott
össze get meg nem ha la dó mér té kû – áta lány összeg vagy
kény sze rí tõ bír ság fi ze té sé re kö te lez he ti. A fi ze té si kö te le -
zett ség az Eu ró pai Unió Bí ró sá gá nak íté le té ben meg ál la pí -
tott idõ pont ban vá lik ese dé kes sé.”

213. A 229a. cikk ben az „a Ta nács, a Bi zott ság ja vas la ta 
alap ján és az Eu ró pai Par la ment tel foly ta tott kon zul tá ci ót
köve tõen” szö veg rész he lyé be az „a Ta nács, kü lön le ges
jog al ko tá si el já rás ke re té ben el jár va és az Eu ró pai Par la -
ment tel foly ta tott kon zul tá ci ót köve tõen” szö veg, a „kö -
zös sé gi ipa ri tu laj don jo go kat” szö veg rész he lyé be pe dig
az „eu ró pai szel le mi tu laj don jo go kat” szö veg lép. Az utol -
só mon dat he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép: „Ezek a ren -
del ke zé sek azt köve tõen lép nek ha tály ba, hogy azo kat a
tag ál la mok sa ját al kot má nyos kö ve tel mé nye ik nek meg -
fele lõen jó vá hagy ták.”

214. A 230. cikk a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:
a) az elsõ be kez dés ben az „az Eu ró pai Par la ment és a

Ta nács ál tal kö zö sen el fo ga dott jogi ak tu sok” szö veg rész
he lyé be az „a jog al ko tá si ak tu sok” szö veg lép, az „Eu ró pai 

Par la ment” szö veg rész he lyé be az „Eu ró pai Par la ment és
az Eu ró pai Ta nács” szö veg lép, va la mint a be kez dés a kö -
vet ke zõ mon dat tal egé szül ki: „Az Eu ró pai Unió Bí ró sá ga
meg vizs gál ja to váb bá az Unió szer vei vagy hi va ta lai ál tal
el fo ga dott, har ma dik sze mé lyek re jog ha tás sal járó jogi ak -
tu sok jog sze rû sé gét.”;

b) a har ma dik be kez dés ben a „Szám ve võ szék és az
EKB ál tal” szö veg rész he lyé be a „Szám ve võ szék, az Eu -
ró pai Köz pon ti Bank és a Ré gi ók Bi zott sá ga ál tal” szö veg
lép;

c) a ne gye dik be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ szö veg
lép:

„Bár mely ter mé sze tes vagy jogi sze mély az elsõ és má -
so dik be kez dés ben em lí tett fel té te lek mel lett el já rást in dít -
hat a neki cím zett vagy az õt köz vet le nül és sze mé lyé ben
érin tõ jogi ak tu sok el len, to váb bá az õt köz vet le nül érin tõ
olyan ren de le ti jel le gû jogi ak tu sok el len, ame lyek nem
tar tal maz nak vég re haj tá si in téz ke dé se ket.”;

d) a cikk a kö vet ke zõ új ötö dik be kez dés sel egé szül ki,
a je len le gi ötö dik be kez dés pe dig ha to dik be kez dés sé vá -
lik:

„Az Unió szer ve it és hi va ta la it lét re ho zó jogi ak tu sok
meg ha tá roz hat ják azo kat a kü lön fel té te le ket, ame lyek
alap ján egy ter mé sze tes vagy jogi sze mély az e szer vek és
hi va ta lok ál tal el fo ga dott, rá néz ve jog ha tás ki vál tá sá ra
irá nyu ló jogi ak tu sok kal szem ben ke re set tel él het.”

215. A 231. cikk má so dik be kez dé sé nek he lyé be a kö -
vet ke zõ szö veg lép: „Az Eu ró pai Unió Bí ró sá ga azon ban,
ha azt szük sé ges nek íté li, meg je lö li a sem mis nek nyil vá ní -
tott jogi ak tu sok nak azo kat a jog ha tá sa it, ame lyek to vább -
ra is fenn ma rad nak.”

216. A 232. cikk a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:
a) az elsõ al be kez dés ben az „az Eu ró pai Par la ment, a

Ta nács vagy a Bi zott ság” szö veg rész he lyé be az „az Eu ró -
pai Par la ment, az Eu ró pai Ta nács, a Ta nács, a Bi zott ság
vagy az Eu ró pai Köz pon ti Bank” szö veg lép, a be kez dés a
vé gén a kö vet ke zõ mon dat tal egé szül ki: „E cik ket, azo nos 
fel té te lek mel lett, az Unió mu lasz tó szer ve i re és hi va ta la i -
ra is al kal maz ni kell.”;

b) a har ma dik be kez dés ben az „in téz mé nye” szö veg -
rész he lyé be az „in téz mé nye, szer ve vagy hi va ta la” szö veg 
lép;

c) a ne gye dik be kez dést el kell hagy ni.

217. A 233. cikk elsõ be kez dé sé ben az „az in téz mény
vagy azok az in téz mé nyek” szö veg rész he lyé be az „az in -
téz mény, szerv vagy hi va tal” szö veg, az „ame lyek” szö -
veg ré szek he lyé be az „amely nek” szö veg, a „kö te le sek”
szö veg rész he lyé be pe dig a „kö te les” szö veg lép; a har ma -
dik be kez dést el kell hagy ni.

218. A 234. cikk elsõ be kez dé sé nek b) pont já ból el kell
hagy ni az „és az EKB” szö veg részt, va la mint el kell hagy -
ni a c) pon tot. A cikk a vé gén a kö vet ke zõ be kez dés sel
egé szül ki: „Ha egy tag ál la mi bí ró ság elõtt fo lya mat ban
lévõ ügy ben olyan kér dés me rül fel, amely va la mely fog va
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tar tott sze mélyt érint, az Eu ró pai Unió Bí ró sá ga a le he tõ
leg rö vi debb idõn be lül ha tá roz.”

219. A 235. cikk ben a „288. cikk má so dik be kez dé sé -
ben” szö veg rész he lyé be a „288. cikk má so dik és har ma -
dik be kez dé sé ben” szö veg lép.

220. A szö veg a kö vet ke zõ új 235a. cik kel egé szül ki:

„235A. CIKK

Az Eu ró pai Ta nács, il let ve a Ta nács ál tal az Eu ró pai
Uni ó ról  szóló szer zõ dés 7. cik ke alap ján el fo ga dott jogi
ak tus jog sze rû sé gé nek meg ál la pí tá sá ra a Bí ró ság, ki zá ró -
lag az Eu ró pai Ta nács, il let ve a Ta nács meg ál la pí tá sá val
érin tett tag ál lam ké rel mé re, és ki zá ró lag az em lí tett cikk
ál tal elõ írt el já rás sza bá lya i nak tisz te let ben tar tá sa tár gyá -
ban ren del ke zik ha tás kör rel.

E ké rel met az em lí tett meg ál la pí tás meg ho za ta lá tól szá -
mí tott egy hó na pon be lül kell be nyúj ta ni. A Bí ró ság a ké -
re lem be nyúj tá sá nak idõ pont já tól szá mí tott egy hó na pon
be lül ha tá roz.”

221. A 236. cikk ben az „a sze mély ze ti sza bály zat ban
vagy az al kal ma zá si fel té te lek ben” szö veg rész he lyé be az
„az Unió tiszt vi se lõ i nek sze mély ze ti sza bály za tá ban és az
Unió egyéb al kal ma zot ta i ra vo nat ko zó al kal ma zá si fel té -
te lek ben” szö veg lép.

222. A 237. cikk d) pont ja má so dik mon da tá ban a „Ta -
ná csa” szö veg rész he lyé be a „Kor mány zó ta ná csa” szö veg
lép.

223. A szö veg a kö vet ke zõ új 240a. és 240b. cik kel egé -
szül ki:

„240A. CIKK

Az Eu ró pai Unió Bí ró sá ga nem ren del ke zik ha tás kör rel
a kö zös kül- és biz ton ság po li ti ká ra vo nat ko zó ren del ke zé -
sek, va la mint az azok alap ján el fo ga dott jogi ak tu sok te -
kin te té ben.

Mind azon ál tal az Eu ró pai Unió Bí ró sá ga ha tás kör rel
ren del ke zik az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés 25b. cik ke 
be tar tá sá nak el len õr zé se, va la mint a Ta nács ál tal az Eu ró -
pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés V. cí mé nek 2. fe je ze te alap ján
a ter mé sze tes vagy jogi sze mé lyek re vo nat ko zó an el fo ga -
dott kor lá to zó in téz ke dé se ket elõ író ha tá ro za tok jog sze rû -
sé gé nek fe lül vizs gá la tá ra irá nyu ló, e szer zõ dés 230. cik ké -
nek ne gye dik al be kez dé se alap ján hoz zá be nyúj tott ke re -
se tek te kin te té ben.

240B. CIKK

A har ma dik rész nek a sza bad sá gon, a biz ton sá gon és a
jog ér vé nye sü lé sén ala pu ló tér ség rõl  szóló IV. címe 4. és
5. fe je ze te ren del ke zé se i re vo nat ko zó ha tás kö re i nek gya -
kor lá sa so rán az Eu ró pai Unió Bí ró sá ga nem ren del ke zik
ha tás kör rel egy tag ál lam rend õrsége vagy más bûn ül dö zõ
szol gá la ta ál tal vég re haj tott in téz ke dé sek ér vé nyes sé gé -
nek vagy ará nyos sá gá nak, il let ve a köz rend fenn tar tá sá val
és a bel sõ biz ton ság meg õr zé sé vel kap cso la tos tag ál la mi
ha tás kö rök gya kor lá sá nak fe lül vizs gá la tá ra.”

224. A 241. cikk he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„241. CIKK

A 230. cikk ötö dik be kez dé sé ben meg ál la pí tott ha tár idõ 
le jár ta el le né re az Unió in téz mé nyei, szer vei, vagy hi va ta -
lai ál tal el fo ga dott ál ta lá nos ha tállyal bíró jogi ak tu sok ra
vo nat ko zó jog vi tá ban bár me lyik fél él het a 230. cikk má -
so dik be kez dé sé ben meg ha tá ro zott esz kö zök kel an nak ér -
de ké ben, hogy az Eu ró pai Unió Bí ró sá ga elõtt a szó ban
for gó jogi ak tus al kal maz ha tat lan sá gá ra hi vat koz zon.”

225. Ez a pont a ma gyar vál to za tot nem érin ti.

226. A 245. cikk má so dik be kez dé sé nek he lyé be a kö -
vet ke zõ szö veg lép:

„Az Eu ró pai Unió Bí ró sá ga alap ok má nyá nak ren del ke -
zé se it – az I. cím és a 64. cikk ki vé te lé vel – ren des jog al ko -
tá si el já rás ke re té ben az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács
mó do sít hat ja. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács vagy a
Bí ró ság ké rel mé re és a Bi zott ság gal foly ta tott kon zul tá ci ót 
köve tõen, vagy a Bi zott ság ja vas la ta alap ján és a Bí ró ság -
gal foly ta tott kon zul tá ci ót köve tõen ha tá roz.”

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK

227. A szö veg a kö vet ke zõ 4a. sza kasszal és 245a. cik -
kel egé szül ki:

„4a. SZAKASZ
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK

245A. CIKK

(1) Az Eu ró pai Köz pon ti Bank és a nem ze ti köz pon ti
ban kok al kot ják a Köz pon ti Ban kok Eu ró pai Rend sze rét
(KBER). Az Unió mo ne tá ris po li ti ká ját az Eu ró pai Köz -
pon ti Bank és azon tag ál la mok nem ze ti köz pon ti bank jai
irá nyít ják, ame lyek nek hi va ta los pénz ne me az euro, és
ame lyek az eu ro rend szert al kot ják.

(2) A KBER-t az Eu ró pai Köz pon ti Bank dön tés ho zó
szer vei irá nyít ják. A KBER el sõd le ges cél ja az ár sta bi li tás
fenn tar tá sa. E cél ve szé lyez te té se nél kül tá mo gat ja az Uni -
ón be lü li ál ta lá nos gaz da ság po li ti kát az zal a cél lal, hogy
hoz zá já rul jon az Unió cél ki tû zé se i nek meg valósításához.

(3) Az Eu ró pai Köz pon ti Bank jogi sze mély. Ki zá ró lag
az Eu ró pai Köz pon ti Bank jo go sult euro ki bo csá tá sá nak
en ge dé lye zé sé re. Ha tás kö re i nek gya kor lá sá ban és sa ját
pénz ügyei ke ze lé sé nek te kin te té ben füg get len sé get él vez.
Az Unió in téz mé nyei, szer vei és hi va ta lai, va la mint a tag -
ál la mok kor má nyai tisz te let ben tart ják ezt a füg get len sé -
get.

(4) Az Eu ró pai Köz pon ti Bank a 105–111a. és a 115c.
cik kel, va la mint a KBER és az EKB alap ok má nyá ban
meg ál la pí tott fel té te lek kel össz hang ban el fo gad ja a fel -
ada tai vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé se ket. Ugyan -
ezen cik kek nek meg fele lõen azok a tag ál la mok és köz pon -
ti bank ja ik, ame lyek pénz ne me nem az euro, meg õr zik a
mo ne tá ris ügyek ben meg lé võ ha tás kö re i ket.
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(5) Az Eu ró pai Köz pon ti Bank kal kon zul tál ni kell a ha -
tás kö ré be tar to zó va la mennyi uni ós jogi ak tus ra irá nyu ló
ja vas lat tal, to váb bá va la mennyi nem ze ti jog sza bály ter ve -
zet tel kap cso lat ban, és a ha tás kö ré be tar to zó te rü le te ken
vé le ményt ter jeszt het elõ.”

228. A szö veg egy 245b. cik kel egé szül ki, amely a kö -
vet ke zõ mó do sí tá sok kal a 112. cikk szö ve gét ve szi át:

a) az (1) be kez dés ben az „a nem ze ti köz pon ti ban kok
el nö ke i bõl áll” szö veg rész he lyé be az „azon tag ál la mok
nem ze ti köz pon ti bank ja i nak el nö ke i bõl áll, ame lyek hi va -
ta los pénz ne me az euro” szö veg lép;

b) a (2) be kez dés ben az a) és b) pont je lö lé sét el kell
hagy ni, a je len le gi a) pont a be kez dés elsõ al be kez dé sé vé,
a je len le gi b) pont ban sze rep lõ há rom be kez dés pe dig a be -
kez dés má so dik, har ma dik és ne gye dik al be kez dé sé vé vá -
lik; a má so dik al be kez dés ben az „a tag ál la mok kor má nyai
ál lam-, il let ve kor mány fõi szin ten, kö zös meg egye zés sel”
szö veg rész he lyé be az „az Eu ró pai Ta nács mi nõ sí tett több -
ség gel” szö veg, a „ne ve zik ki” szö veg rész he lyé be pe dig a
„ne ve zi ki” szö veg lép.

229. A szö veg egy 245c. cik kel egé szül ki, amely a
113. cikk szö ve gét ve szi át.

A SZÁMVEVÕSZÉK

230. A 246. cikk ben az „A pénz ügyi el len õr zést” szö -
veg rész he lyé be az „Az Unió pénz ügyi el len õr zé sét” szö -
veg lép, va la mint a cikk má so dik be kez dés ként a kö vet ke -
zõ új be kez dés sel egé szül ki:

„A Szám ve võ szék a tag ál la mok egy-egy ál lam pol gá rá -
ból áll. A Szám ve võ szék tag jai fel ada ta ik el lá tá sa so rán
tel jes mér ték ben füg get le nek, és az Unió ál ta lá nos ér de ké -
ben jár nak el.”

231. A 247. cikk a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:
a) az (1) be kez dést és a (4) be kez dés elsõ al be kez dé sét

el kell hagy ni. A (2)–(9) be kez dés szá mo zá sa (1)–(8) be -
kez dés re vál to zik;

b) az (1) be kez dés ként új ra szá mo zott (2) be kez dés ben
az „or szá guk ban” szö veg rész he lyé be az „ál la muk ban”
szö veg lép;

c) a (3) be kez dés ként új ra szá mo zott (4) be kez dés má -
so dik al be kez dé sé ben a „Fel ada ta ik” szö veg rész he lyé be a 
„A Szám ve võ szék tag jai fel ada ta ik” szö veg lép.

232. A 248. cikk (1) be kez dé sé nek elsõ al be kez dé sé ben a
„va la mennyi szerv” szö veg rész he lyé be a „va la mennyi szerv, 
il let ve hi va tal” szö veg, a (3) be kez dés má so dik és har ma dik
al be kez dé sé ben a „ke ze lõ szer vek” szö veg rész he lyé be pe dig 
a „ke ze lõ szer vek, il let ve hi va ta lok”, szö veg lép.

AZ UNIÓ JOGI AKTUSAI

233. A 2. fe je zet cím so rá nak he lyé be a kö vet ke zõ cím -
sor lép: „AZ UNIÓ JOGI AKTUSAI, ELFOGA -

DÁSUKRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK ÉS EGYÉB
RENDELKEZÉSEK”.

234. A szö veg a 249. cik ket meg elõ zõ en a kö vet ke zõ
1. sza kasszal egé szül ki:

„1. SZAKASZ
AZ UNIÓ JOGI AKTUSAI”

235. A 249. cikk a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:
a) az elsõ be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:
„Az Unió ha tás kö re i nek gya kor lá sa ér de ké ben az in téz -

mé nyek ren de le te ket, irány el ve ket, ha tá ro za to kat, aján lá -
so kat és vé le mé nye ket fo gad nak el.”;

b) a ne gye dik be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ szö veg
lép:

„A ha tá ro zat tel jes egé szé ben kö te le zõ. Amennyi ben
kü lön meg je lö li, hogy kik a cím zett jei, a ha tá ro zat ki zá ró -
lag azok ra néz ve kö te le zõ, aki ket cím zett ként meg je löl.”

236. A szö veg a kö vet ke zõ új 249a–249d. cik kel egé -
szül ki:

„249A. CIKK

(1) A ren des jog al ko tá si el já rás ren de le tek nek, irány el -
vek nek vagy ha tá ro za tok nak a Bi zott ság ja vas la ta alap ján,
az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács ál tal tör té nõ kö zös el fo -
ga dá sá ból áll. Ezt az el já rást a 251. cikk ha tá roz za meg.

(2) A Szer zõ dé sek ál tal kü lön meg ha tá ro zott ese tek ben
ren de le tek nek, irány el vek nek vagy ha tá ro za tok nak a Ta -
nács köz re mû kö dé sé vel az Eu ró pai Par la ment ál tal tör té -
nõ, vagy az Eu ró pai Par la ment köz re mû kö dé sé vel a Ta -
nács ál tal tör té nõ el fo ga dá sa kü lön le ges jog al ko tá si el já -
rás nak mi nõ sül.

(3) A jog al ko tá si el já rás ke re té ben el fo ga dott jogi ak tu -
sok jog al ko tá si ak tu sok nak mi nõ sül nek.

(4) A Szer zõ dé sek ál tal kü lön meg ha tá ro zott ese tek ben
jog al ko tá si ak tu sok a tag ál la mok egy cso port já nak vagy az 
Eu ró pai Par la ment nek a kez de mé nye zé sé re, az Eu ró pai
Köz pon ti Bank aján lá sá ra vagy a Bí ró ság, il let ve az Eu ró -
pai Be ru há zá si Bank ké rel me alap ján is el fo gad ha tók.

249B. CIKK

(1) A jog al ko tá si ak tu sok ban fel ha tal ma zás ad ha tó a Bi -
zott ság ré szé re olyan ál ta lá nos ha tá lyú nem jog al ko tá si ak -
tu sok el fo ga dá sá ra, ame lyek a jog al ko tá si ak tu sok egyes
nem alap ve tõ ren del ke zé se it ki egé szí tik, il let ve mó do sít -
ják.

A fel ha tal ma zást tar tal ma zó jog al ko tá si ak tu sok ban ki -
fe je zet ten meg kell ha tá roz ni a fel ha tal ma zás cél ja it, tar tal -
mát, al kal ma zá si kö rét és idõ tar ta mát. Az adott sza bá lyo -
zá si te rü let alap ve tõ ele mei ki zá ró lag a jog al ko tá si ak tus -
ban sza bá lyoz ha tók, és ezek re vo nat ko zó an nem ad ha tó
fel ha tal ma zás.

(2) A jog al ko tá si ak tus ban ki fe je zet ten meg kell ha tá -
roz ni a fel ha tal ma zás gya kor lá sá nak fel té te le it, ame lyek a
kö vet ke zõk le het nek:

a) az Eu ró pai Par la ment vagy a Ta nács úgy ha tá roz hat,
hogy a fel ha tal ma zást vissza von ja;
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b) a fel ha tal ma zá son ala pu ló jogi ak tus csak ak kor lép -
het ha tály ba, ha az Eu ró pai Par la ment vagy a Ta nács a jog -
al ko tá si ak tus ban elõ írt ha tár idõn be lül nem emel el le ne
ki fo gást.

Az a) és b) pont al kal ma zá sa kor az Eu ró pai Par la ment
tag ja i nak több sé gé vel, a Ta nács pe dig mi nõ sí tett több ség -
gel jár el.

(3) A fel ha tal ma zá son ala pu ló jogi ak tu sok cí mé ben fel
kell tün tet ni a „fel ha tal ma zá son ala pu ló” ki fe je zést.

249C. CIKK

(1) A tag ál la mok nem ze ti jo guk ban el fo gad ják a kö te le -
zõ ere jû uni ós jogi ak tu sok vég re haj tá sá hoz szük sé ges in -
téz ke dé se ket.

(2) Ha va la mely kö te le zõ ere jû uni ós jogi ak tus vég re -
haj tá sá nak egy sé ges fel té te lek sze rint kell tör tén nie, az
ilyen jogi ak tus vég re haj tá si ha tás kö rö ket ru ház a Bi zott -
ság ra, il let ve kü lön le ges és kel lõ en in do kolt ese tek ben, va -
la mint az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés 11. és 13. cik -
ké ben elõ írt ese tek ben a Ta nács ra.

(3) A (2) be kez dés ben fog lal tak cél já ból az Eu ró pai Par -
la ment és a Ta nács ren des jog al ko tá si el já rás ke re té ben el -
fo ga dott ren de le tek ben elõ re meg ha tá roz za a Bi zott ság
vég re haj tá si ha tás kö ré nek gya kor lá sá ra vo nat ko zó tag ál -
la mi el len õr zé si me cha niz mu sok sza bá lya it és ál ta lá nos el -
ve it.

(4) A vég re haj tá si ak tu sok cí mé ben fel kell tün tet ni a
„vég re haj tá si” ki fe je zést.

249D. CIKK

A Ta nács aján lá so kat fo gad el. A Ta nács a Bi zott ság ja -
vas la ta alap ján jár el min den olyan eset ben, ami kor a Szer -
zõ dé sek elõ ír ják, hogy a jogi ak tu so kat a Bi zott ság ja vas -
la ta alap ján kell el fo gad nia. A Ta nács egy han gú lag jár el
azo kon a te rü le te ken, ame lye ken az Unió jogi ak tu sa i nak
el fo ga dá sá hoz egy han gú ság szük sé ges. A Bi zott ság, va la -
mint az Eu ró pai Köz pon ti Bank a Szer zõ dé sek ben kü lön
meg ha tá ro zott ese tek ben aján lá so kat fo gad el.”

A JOGI AKTUSOK ELFOGADÁSÁRA VONATKOZÓ 
ELJÁRÁSOK ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

237. A szö veg a 250. cik ket meg elõ zõ en ki egé szül egy
„A JOGI AKTUSOK ELFOGADÁSÁRA VONATKOZÓ 
ELJÁRÁSOK ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK” címû 2.
sza kasszal.

238. A 250. cikk (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
szö veg lép:

„(1) Ha a Szer zõ dé sek ér tel mé ben a Ta nács a Bi zott ság
ja vas la ta alap ján jár el, a ja vas la tot a Ta nács – a 251. cikk
(10) és (13) be kez dé sé ben, a 268. cikk ben, a 270a. cikk -
ben, a 272. cikk ben, va la mint a 273. cikk má so dik al be -
kez dé sé ben fog lalt ese tek ki vé te lé vel – csak egy han gú lag
mó do sít hat ja.”

239. A 251. cikk a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:
a) az (1) be kez dés ben az „erre a cikk re” szö veg rész he -

lyé be a „ren des jog al ko tá si el já rás ra” szö veg lép;
b) a (2) be kez dés má so dik és har ma dik al be kez dé se,

va la mint a (3)–(7) be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ szö veg
lép:

„Elsõ ol va sat
(3) Az Eu ró pai Par la ment elsõ ol va sat ban el fo gad ja ál -

lás pont ját és azt to váb bít ja a Ta nács nak.
(4) Ha a Ta nács az Eu ró pai Par la ment ál lás pont já val

egyet ért, a ja va solt ak tust az Eu ró pai Par la ment ál lás pont -
já nak meg fe le lõ szö ve ge zés sel el fo ga dott nak kell tekin -
teni.

(5) Ha a Ta nács nem ért egyet az Eu ró pai Par la ment ál -
lás pont já val, a Ta nács elsõ ol va sat ban el fo gad ja sa ját ál -
lás pont ját, és azt köz li az Eu ró pai Par la ment tel.

(6) A Ta nács tel jes kö rû en tá jé koz tat ja az Eu ró pai Par la -
men tet az elsõ ol va sat ban el fo ga dott ál lás pont el fo ga dá sá -
hoz ve ze tõ okok ról. A Bi zott ság tel jes kö rû en tá jé koz tat ja
az Eu ró pai Par la men tet a sa ját ál lás pont já ról.

Má so dik ol va sat
(7) Ha az e köz lés tõl szá mí tott há rom hó na pon be lül az

Eu ró pai Par la ment:
a) egyet ért a Ta nács elsõ ol va sat ban el fo ga dott ál lás -

pont já val vagy nem fog lal ál lást, a szó ban for gó jogi ak tust 
a Ta nács ál lás pont já nak meg fe le lõ szö ve ge zés sel el fo ga -
dott nak kell te kin te ni;

b) tag ja i nak több sé gé vel el uta sít ja a Ta nács elsõ ol va -
sat ban el fo ga dott ál lás pont ját, a ja va solt jogi ak tust el nem
fo ga dott nak kell te kin te ni;

c) tag ja i nak több sé gé vel mó do sí tá so kat ja va sol a Ta -
nács elsõ ol va sat ban el fo ga dott ál lás pont já hoz, az így mó -
do sí tott szö ve get to váb bít ja a Ta nács nak és a Bi zott ság -
nak; a Bi zott ság vé le ményt nyil vá nít ezek rõl a mó do sí tá -
sok ról.

(8) Ha az Eu ró pai Par la ment mó do sí tá sa i nak kéz hez vé -
te lé tõl szá mí tott há rom hó na pon be lül a Ta nács mi nõ sí tett
több ség gel:

a) va la mennyi mó do sí tás sal egyet ért, a ja va solt jogi
ak tust el fo ga dott nak kell te kin te ni;

b) nem fo gad ja el va la mennyi mó do sí tást, a Ta nács el -
nö ke az Eu ró pai Par la ment el nö ké vel egyet ér tés ben hat
hé ten be lül össze hív ja az egyez te tõ bi zott sá got.

(9) A Ta nács egy han gú lag dönt azok ról a mó do sí tá sok -
ról, ame lyek rõl a Bi zott ság el uta sí tó vé le ményt adott.

Egyez te tés
(10) A Ta nács tag ja i ból vagy azok kép vi se lõ i bõl és az

Eu ró pai Par la ment azo nos szá mú kép vi se lõ i bõl álló
egyez te tõ bi zott ság fel ada ta, hogy a Ta nács tag ja i nak vagy
azok kép vi se lõ i nek mi nõ sí tett több sé gé vel és az Eu ró pai
Par la ment kép vi se lõ i nek több sé gé vel az Eu ró pai Par la -
ment és a Ta nács má so dik ol va sat ban el fo ga dott ál lás pont -
jai alap ján az össze hí vá sá tól szá mí tott hat hé ten be lül meg -
ál la po dás ra jus son egy kö zös szö veg ter ve zet rõl.

(11) A Bi zott ság részt vesz az egyez te tõ bi zott ság mun -
ká já ban, és meg tesz min den szük sé ges kez de mé nye zést az 
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Eu ró pai Par la ment és a Ta nács ál lás pont já nak kö ze lí té se
ér de ké ben.

(12) Ha az egyez te tõ bi zott ság az össze hí vá sá tól szá mí -
tott hat hé ten be lül nem hagy jóvá kö zös szö veg ter ve ze tet,
a ja va solt jogi ak tust el nem fo ga dott nak kell te kin te ni.

Har ma dik ol va sat
(13) Ha e ha tár idõn be lül az egyez te tõ bi zott ság jó vá -

hagy egy kö zös szö veg ter ve ze tet, e jó vá ha gyás tól szá mít -
va hat hét áll ren del ke zés re, hogy az Eu ró pai Par la ment a
le adott sza va za tok több sé gé vel, a Ta nács pe dig mi nõ sí tett
több ség gel e ter ve zet nek meg fele lõen el fo gad ja a szó ban
for gó jogi ak tust. Ha ez nem tel je sül, a ja va solt jogi ak tust
el nem fo ga dott nak kell te kin te ni.

(14) Az e cikk ben em lí tett há rom hó na pos, il let ve hat he -
tes ha tár idõ az Eu ró pai Par la ment vagy a Ta nács kez de mé -
nye zé sé re leg fel jebb egy hó nap pal, il let ve két hét tel meg -
hosszab bo dik.

Kü lö nös ren del ke zé sek
(15) Ha a Szer zõ dé sek ben meg ha tá ro zott ese tek ben va -

la mely jog al ko tá si ak tust a tag ál la mok egy cso port já nak
kez de mé nye zé sé re, az Eu ró pai Köz pon ti Bank aján lá sa
alap ján, il let ve a Bí ró ság ké rel me alap ján kell a ren des jog -
al ko tá si el já rás ke re té ben el fo gad ni, a (2) be kez dés, a
(6) be kez dés má so dik mon da ta és a (9) be kez dés nem al -
kal maz ha tó.

Eb ben az eset ben az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács a ja -
va solt jogi ak tust az elsõ és má so dik ol va sat ban el fo ga dott
ál lás pont ja ik kal együtt to váb bít ják a Bi zott ság nak. Az el -
já rás fo lya mán az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács ki kér he -
tik a Bi zott ság vé le mé nyét, amely vé le ményt a Bi zott ság
sa ját kez de mé nye zé sé re is ki ad hat. A Bi zott ság, amennyi -
ben szük sé ges nek íté li, a (11) be kez dés nek meg fele lõen
részt vesz az egyez te tõ bi zott ság ban is.”

240. A 252. cikk ha tá lyát vesz ti. A szö veg a kö vet ke zõ
új 252a. cik kel egé szül ki:

„252A. CIKK

Az Eu ró pai Par la ment, a Ta nács és a Bi zott ság egyez tet -
nek egy más sal, és kö zös meg egye zés sel meg ha tá roz zák
együtt mû kö dé sük sza bá lya it. E cél ból a Szer zõ dé sek nek
meg fele lõen kö te le zõ jel le gû in téz mény kö zi meg ál la po dá -
so kat köt het nek.”

241. A 253. cikk he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„253. CIKK

Ha a Szer zõ dé sek nem ha tá roz zák meg, mi lyen tí pu sú
jogi ak tust kell el fo gad ni, a jogi ak tus tí pu sát az in téz mé -
nyek az al kal ma zan dó el já rá sok nak meg fele lõen, ese ti ala -
pon ma guk vá laszt ják meg, az ará nyos ság el vé vel össz -
hang ban.

A jogi ak tu sok nak in do ko lást kell tar tal maz ni uk, és
azok ban utal ni kell min den olyan ja vas lat ra, kez de mé nye -
zés re, aján lás ra, ké rés re vagy vé le mény re, ame lyet a Szer -
zõ dé sek elõ ír nak.

A jog al ko tá si ak tu sok ter ve ze té nek mér le ge lé se kor az
Eu ró pai Par la ment és a Ta nács tar tóz ko dik az adott te rü le -

ten al kal ma zan dó jog al ko tá si el já rás ban elõ ír tak tól el té rõ
jogi ak tu sok el fo ga dá sá tól.”

242. A 254. cikk he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„254. CIKK

(1) A ren des jog al ko tá si el já rás ke re té ben el fo ga dott
jog al ko tá si ak tu so kat az Eu ró pai Par la ment el nö ke és a Ta -
nács el nö ke írja alá.

A kü lön le ges jog al ko tá si el já rás ke re té ben el fo ga dott
jog al ko tá si ak tu so kat az azo kat el fo ga dó in téz mény el nö -
ke írja alá.

A jog al ko tá si ak tu so kat az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap -
já ban ki kell hir det ni. Ezek a ben nük meg je lölt na pon, il -
let ve en nek hi á nyá ban a ki hir de té sü ket kö ve tõ hu sza dik
na pon lép nek ha tály ba.

(2) A ren de let, irány elv, va la mint kü lön cím zet ti kört
nem tar tal ma zó ha tá ro zat for má já ban el fo ga dott nem jog -
al ko tá si ak tu so kat az azo kat el fo ga dó in téz mény el nö ke
írja alá.

A va la mennyi tag ál lam nak cím zett ren de le te ket és
irány el ve ket, va la mint a kü lön cím zet ti kört nem tar tal ma -
zó ha tá ro za to kat az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap já ban ki
kell hir det ni. Ezek a ben nük meg je lölt na pon, il let ve en nek 
hi á nyá ban a ki hir de té sü ket kö ve tõ hu sza dik na pon lép nek
ha tály ba.

Az egyéb irány el vek rõl és a cím zet ti kört tar tal ma zó ha -
tá ro za tok ról ér te sí te ni kell a cím zett je i ket, és azok az ér te -
sí tés sel lép nek ha tály ba.”

243. A szö veg a kö vet ke zõ új 254a. cik kel egé szül ki:

„254A. CIKK

(1) Fel ada ta ik el lá tá sa so rán az Unió in téz mé nyei, szer -
vei és hi va ta lai egy nyi tott, ha té kony és füg get len eu ró pai
igaz ga tás ra tá masz kod nak.

(2) A 283. cikk alap ján el fo ga dott sza bály zat és al kal -
ma zá si fel té te lek tisz te let ben tar tá sá val az Eu ró pai Par la -
ment és a Ta nács – ren des jog al ko tá si el já rás ke re té ben el -
fo ga dott ren de le tek ben – ren del ke zé se ket ál la pít meg en -
nek ér de ké ben.”

244. A fen ti 28. pont sze rint mó do sí tott szö ve gû 255.
cikk szá mo zá sa 16a. cikk re vál to zik.

245. A 256. cikk elsõ be kez dé sé ben „A Ta nács vagy a
Bi zott ság olyan ha tá ro za tai, ame lyek” szö veg rész he lyé be
„A Ta nács, a Bi zott ság vagy az Eu ró pai Köz pon ti Bank ál -
tal el fo ga dott azon jogi ak tu sok, ame lyek” szö veg lép.

A TANÁCSADÓ SZERVEK

246. A szö veg a kö vet ke zõ új 3. fe je zet tel és 256a. cik -
kel egé szül ki, a 3. és 4. fe je zet 1. és 2. sza kasszá vá lik, az
5. fe je zet szá mo zá sa pe dig 4. fe je zet re vál to zik:
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„3. FEJEZET
AZ UNIÓ TANÁCSADÓ SZERVEI

256A. CIKK

(1) Az Eu ró pai Par la men tet, a Ta ná csot és a Bi zott sá got
a Gaz da sá gi és Szo ci á lis Bi zott ság, va la mint a Ré gi ók Bi -
zott sá ga se gí ti ta nács adói mi nõ ség ben.

(2) A Gaz da sá gi és Szo ci á lis Bi zott ság a mun ka adók és
a mun ka vál la lók szer ve ze tei, va la mint a ci vil tár sa da lom
egyéb te rü le tei, így kü lö nö sen a gaz da sá gi és tár sa dal mi
élet, az ál lam pol gá ri rész vé tel, a szak mai és a kul tu rá lis te -
rü le tek rep re zen ta tív sze rep lõ it tö mö rí tõ szer ve ze tek kép -
vi se lõ i bõl áll.

(3) A Ré gi ók Bi zott sá ga a re gi o ná lis és he lyi tes tü le tek
olyan kép vi se lõ i bõl áll, akik va la mely re gi o ná lis vagy he -
lyi tes tü let ben vá lasz tás sal nyert kép vi se lõi meg bí za tás sal
ren del kez nek, vagy va la mely vá lasz tott tes tü let nek po li ti -
kai fe le lõs ség gel tar toz nak.

(4) A Gaz da sá gi és Szo ci á lis Bi zott ság nak, il let ve a Ré -
gi ók Bi zott sá gá nak a tag jai nem uta sít ha tók. Fel ada ta ik el -
lá tá sa so rán tel jes mér ték ben füg get le nek, és az Unió ál ta -
lá nos ér de ké ben jár nak el.

(5) A (2) és (3) be kez dés ben em lí tett, e bi zott sá gok
össze té te lé nek jel le gé re vo nat ko zó sza bá lyo kat a Ta nács
az Uni ón be lü li gaz da sá gi, tár sa dal mi és de mog rá fi ai hely -
zet ala ku lá sá ra te kin tet tel rend sze res idõ kö zön ként fe lül -
vizs gál ja. E cél ból a Ta nács a Bi zott ság ja vas la ta alap ján
ha tá ro za to kat fo gad el.”

GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG

247. A 257. és a 261. cikk ha tá lyát vesz ti.

248. A 258. cikk má so dik és har ma dik be kez dé se he lyé -
be a kö vet ke zõ be kez dés lép:

„A Ta nács a Bi zott ság ja vas la ta alap ján egy han gú lag el -
fo ga dott ha tá ro zat ban meg ál la pít ja a bi zott ság össze té te -
lét.”

249. A 259. cikk a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:
a) az (1) be kez dés elsõ mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ

mon dat lép: „A bi zott ság tag ja it öt évre ne ve zik ki.”;
b) a (2) be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:
„(2) A Ta nács a Bi zott ság gal foly ta tott kon zul tá ci ót

köve tõen ha tá roz. A Ta nács ki kér he ti a gaz da sá gi és tár sa -
dal mi élet nek, va la mint a ci vil tár sa da lom nak az Unió te -
vé keny sé gé ben ér de kelt kü lön bö zõ ága za ta it kép vi se lõ
eu ró pai szer ve ze tek vé le mé nyét.”

250. A 260. cikk elsõ be kez dé sé ben a „két éves” szö veg -
rész he lyé be a „két és fél éves” szö veg lép, a har ma dik be -
kez dés ben pe dig az „a Ta nács” szö veg rész he lyé be az „az
Eu ró pai Par la ment, a Ta nács” szö veg lép.

251. A 262. cikk a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:
a) az elsõ, má so dik és har ma dik be kez dés ben az „a Ta -

nács nak”, il let ve az „a Ta nács” szö veg ré szek he lyé be az

„az Eu ró pai Par la ment nek és a Ta nács nak”, il let ve az „az
Eu ró pai Par la ment és a Ta nács” szö veg lép;

b) az elsõ be kez dés ben a „Ta nács nak vagy a Bi zott ság -
nak kon zul tál nia kell” szö veg rész he lyé be a „Ta nács vagy
a Bi zott ság kon zul tál” szö veg lép;

c) a har ma dik be kez dés bõl az „és a meg fe le lõ sza ko sí -
tott rész leg” szö veg részt el kell hagy ni;

d) a ne gye dik be kez dést el kell hagy ni.

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA

252. A 263. cikk a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:

a) az elsõ be kez dést el kell hagy ni;

b) a má so dik be kez dés sé váló har ma dik be kez dés he -
lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„A Ta nács a Bi zott ság ja vas la ta alap ján egy han gú lag el -
fo ga dott ha tá ro zat ban meg ál la pít ja a bi zott ság össze té te -
lét.”;

c) a har ma dik be kez dés sé váló ne gye dik be kez dés elsõ
mon da tá ból el kell hagy ni az „az egyes tag ál la mok ja vas -
la tai alap ján” szö veg részt, a „négy évre” szö veg rész he -
lyé be pe dig az „öt évre” szö veg lép; a ne gye dik mon dat -
ban az „az elsõ be kez dés ben” szö veg rész he lyé be az „a
256a. cikk (3) be kez dé sé ben” szö veg lép;

d) az utol só be kez dést el kell hagy ni.

253. A 264. cikk elsõ be kez dé sé ben a „két éves” szö veg -
rész he lyé be a „két és fél éves” szö veg lép, a har ma dik be -
kez dés ben pe dig „a Ta nács” szö veg rész he lyé be az „az
Eu ró pai Par la ment, a Ta nács” szö veg lép.

254. A 265. cikk a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:

a) az elsõ be kez dés ben az „A Ta nács” szö veg rész he -
lyé be az „Az Eu ró pai Par la ment, a Ta nács” szö veg, a má -
so dik és har ma dik be kez dés ben az „a Ta nács” szö veg rész
he lyé be az „az Eu ró pai Par la ment, a Ta nács” szö veg, az
utol só be kez dés ben pe dig az „a Ta nács nak” szö veg rész
he lyé be az „az Eu ró pai Par la ment nek, a Ta nács nak” szö -
veg lép;

b) az elsõ be kez dés ben az „a két in téz mény” szö veg -
rész he lyé be az „az in téz mé nyek” szö veg lép;

c) a ne gye dik be kez dést el kell hagy ni.

AZ EURÓPAI BERUHÁZÁSI BANK

255. A 266. cikk har ma dik be kez dé sé ben a „Ta nács,”
szö veg rész he lyé be a „Ta nács – ” szö veg, a „Bi zott ság ké -
rel mé re” szö veg rész he lyé be a „Bi zott ság ja vas la ta alap -
ján” szö veg, az „, egy han gú lag” szö veg rész he lyé be pe dig
a „– kü lön le ges jog al ko tá si el já rás ke re té ben, egy han gú -
lag” szö veg lép, to váb bá az „alap ok má nyá nak 4., 11. és
12. cik két, va la mint 18. cik ke (5) be kez dé sét” szö veg rész
he lyé be az „alap ok má nyát” szö veg lép.
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256. A 267. cikk b) pont já ban a „fo ko za tos lét re ho zá sa”
szö veg rész he lyé be a „lét re ho zá sa, il let ve mû kö dé se” szö -
veg lép.

PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK

257. A 268. cikk a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:
a) az elsõ be kez dés bõl el kell hagy ni az „– az Eu ró pai

Szo ci á lis Alap ra vo nat ko zó kat is be le ért ve –” szö veg részt, 
a há rom be kez dés pe dig (1) be kez dés sé vá lik;

b) a má so dik be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:
„Az Unió éves költ ség ve té sét a 272. cikk ben meg ál la pí -

tott sza bá lyok kal össz hang ban az Eu ró pai Par la ment és a
Ta nács ha tá roz za meg.”;

c) a cikk a kö vet ke zõ új (2)–(6) be kez dés sel egé szül ki:
„(2) A költ ség ve tés ben fel tün te tett ki adá so kat a 279.

cikk ben em lí tett ren de let tel össz hang ban, egy pénz ügyi
évre vo nat ko zó an kell jó vá hagy ni.

(3) A költ ség ve tés ben fel tün te tett ki adá sok vég re haj tá -
sá nak elõ fel té te le olyan kö te le zõ ere jû uni ós jogi ak tus el -
fo ga dá sa a 279. cikk ben em lí tett ren de let tel össz hang ban,
amely jog ala pot biz to sít az Unió fel lé pé sé hez és az az zal
össze füg gõ ki adá sok nak a vég re haj tá sá hoz, ki vé ve az em -
lí tett ren de let ben meg ha tá ro zott ese te ket.

(4) A költ ség ve té si fe gye lem biz to sí tá sa ér de ké ben az
Unió, amennyi ben egy jogi ak tus je len tõs ha tást gya ko rol -
hat a költ ség ve tés re, azt nem fo gad hat ja el mind ad dig,
amíg nem biz to sít ja, hogy az eb bõl a jogi ak tus ból ere dõ
ki adá sok az Unió sa ját for rá sa i nak ha tá rán be lül, va la mint
a 270a. cikk ben em lí tett több éves pénz ügyi ke ret tisz te let -
ben tar tá sá val fi nan szí roz ha tók.

(5) A költ ség ve tést a ha té kony és ered mé nyes pénz gaz -
dál ko dás el ve i nek tisz te let ben tar tá sá val kell vég re haj ta ni. 
A tag ál la mok és az Unió együtt mû köd nek egy más sal an -
nak ér de ké ben, hogy biz to sít sák a költ ség ve té si elõ irány -
za tok nak ez zel az alap elv vel össz hang ban tör té nõ fel hasz -
ná lá sát.

(6) Az Unió és a tag ál la mok a 280. cikk ren del ke zé se i -
vel össz hang ban küz de nek a csa lás és az Unió pénz ügyi
ér de ke it sér tõ min den egyéb jog el le nes te vé keny ség el -
len.”

AZ UNIÓ SAJÁT FORRÁSAI

258. A szö veg a 269. cik ket meg elõ zõ en ki egé szül egy
„AZ UNIÓ SAJÁT FORRÁSAI” címû 1. fe je zet tel.

259. A 269. cikk a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:
a) a cikk a kö vet ke zõ új elsõ be kez dés sel egé szül ki:
„Az Unió gon dos ko dik a cél jai el éré sé hez és po li ti kái

meg valósításához szük sé ges esz kö zök rõl.”
b) az utol só be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ két be kez -

dés lép:
„A Ta nács az Eu ró pai Par la ment tel foly ta tott kon zul tá -

ci ót köve tõen kü lön le ges jog al ko tá si el já rás ke re té ben,

egy han gú lag el fo gad ja az Unió sa ját for rá sa i nak rend sze -
ré re vo nat ko zó ren del ke zé se ket meg ál la pí tó ha tá ro za tot. E 
vo nat ko zás ban a ha tá ro zat a sa ját for rá sok újabb tí pu sa it
te remt he ti meg, il let ve meg lé võ tí pu so kat szün tet het meg.
Ez a ha tá ro zat csak azt köve tõen lép ha tály ba, hogy a tag -
ál la mok sa ját al kot má nyos kö ve tel mé nye ik nek meg fele -
lõen azt jó vá hagy ták.

Az Unió sa ját for rá sa i nak rend sze ré re vo nat ko zó vég re -
haj tá si in téz ke dé se ket kü lön le ges jog al ko tá si el já rás ke re -
té ben el fo ga dott ren de le tek ben a Ta nács ál la pít ja meg
annyi ban, amennyi ben a har ma dik be kez dés alap ján el fo -
ga dott ha tá ro zat így ren del ke zik. A Ta nács az Eu ró pai Par -
la ment egyet ér té sét köve tõen ha tá roz.”

260. A 270. cikk ha tá lyát vesz ti.

TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET

261. A szö veg a kö vet ke zõ új 2. fe je zet tel és új 270a.
cik kel egé szül ki:

„2. FEJEZET
TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET

270A. CIKK

(1) A több éves pénz ügyi ke ret biz to sít ja, hogy az Unió
ki adá sai ren de zett mó don, sa ját for rá sai ha tá ra in be lül ala -
kul ja nak.

A több éves pénz ügyi ke re tet leg alább 5 éves idõ szak ra
kell meg ha tá roz ni.

Az Unió éves költ ség ve té sé nek össz hang ban kell len nie 
a több éves pénz ügyi ke ret tel.

(2) A több éves pénz ügyi ke re tet a Ta nács ál tal kü lön le -
ges jog al ko tá si el já rás ke re té ben el fo ga dott ren de let ha tá -
roz za meg. A Ta nács az Eu ró pai Par la ment nek a tag jai
több sé gé vel el fo ga dott egyet ér té sét köve tõen, egy han gú -
lag ha tá roz.

Az Eu ró pai Ta nács egy han gú lag el fo ga dott ha tá ro zat -
ban fel ha tal maz hat ja a Ta ná csot arra, hogy az elsõ al be -
kez dés ben em lí tett ren de let el fo ga dá sá ról mi nõ sí tett több -
sé gi sza va zás sal dönt sön.

(3) A több éves pénz ügyi ke ret ki adá si ka te gó ri án ként
meg ha tá roz za a kö te le zett ség vál la lá si és a ki fi ze té si elõ -
irány za tok éves fel sõ ha tá rát. A kor lá to zott szá mú ki adá si
ka te gó ri ák az Unió te vé keny sé ge fõbb te rü le te i nek fe lel -
nek meg.

A pénz ügyi ke ret meg ha tá roz min den, az éves költ ség -
ve té si el já rás za var ta lan le foly ta tá sá hoz szük sé ges egyéb
ren del ke zést is.

(4) Ha az elõ zõ pénz ügyi ke ret idõ sza ká nak vé gé ig a
Ta nács nem fo gad ta el az új pénz ügyi ke re tet meg ha tá ro zó
ren de le tet, az új jogi ak tus el fo ga dá sá ig az elõ zõ ke ret
utol só évé nek meg fe le lõ fel sõ ha tá rok és egyéb ren del ke -
zé sek al kal ma zá sa meg hosszab bo dik.

(5) Az Eu ró pai Par la ment, a Ta nács és a Bi zott ság az új
pénz ügyi ke ret el fo ga dá sá ra irá nyu ló el já rás so rán mind -
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vé gig kö te les min den szük sé ges in téz ke dést meg ten ni az
el fo ga dás meg könnyí té se ér de ké ben.”

AZ UNIÓ ÉVES KÖLTSÉGVETÉSE

262. A szö veg a 270a. cikk után ki egé szül egy „AZ
UNIÓ ÉVES KÖLTSÉGVETÉSE” címû 3. fe je zet tel.

263. A szö veg egy 270b. cik kel egé szül ki, amely a 272.
cikk (1) be kez dé sé nek szö ve gét ve szi át.

264. Az aláb bi 267. pont sze rint mó do sí tott szö ve gû
271. cikk szá mo zá sa 273a. cikk re vál to zik.

265. A 272. cikk (1) be kez dé se 270b. cik ké vá lik, a 272.
cikk (2)–(10) be kez dé se he lyé be pe dig a kö vet ke zõ szö veg 
lép:

„272. CIKK

Az Unió éves költ ség ve té sét kü lön le ges jog al ko tá si el -
já rás ke re té ben el jár va az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács
ha tá roz za meg a kö vet ke zõ ren del ke zé sek nek meg fele -
lõen:

1. Az Eu ró pai Köz pon ti Bank ki vé te lé vel va la mennyi
in téz mény jú li us 1-je elõtt meg ter ve zi a kö vet ke zõ
pénz ügyi évre vo nat ko zó ki adá sa it. A Bi zott ság
eze ket a ja vas la to kat költ ség ve té si ter ve zet be fog -
lal ja, amely el té rõ ja vas la to kat is tar tal maz hat.
A költ ség ve té si ter ve zet egy ter ve zett be vé te li elõ -
irány za tot és egy ter ve zett ki adá si elõ irány za tot tar -
tal maz.

2. A Bi zott ság nak a költ ség ve té si ter ve ze tet tar tal ma -
zó ja vas la tát leg ké sõbb a költ ség ve tés vég re haj tá sát
meg elõ zõ év szep tem ber 1-jé ig az Eu ró pai Par la -
ment és a Ta nács elé kell ter jesz te nie.
A Bi zott ság az el já rás so rán a költ ség ve té si ter ve ze -
tet mind ad dig mó do sít hat ja, amíg az 5. pont sze rin ti
egyez te tõ bi zott sá got össze nem hív ják.

3. A Ta nács el fo gad ja a költ ség ve té si ter ve zet re vo -
nat ko zó ál lás pont ját, és azt leg ké sõbb az adott pénz -
ügyi évet meg elõ zõ év ok tó ber 1-éig az Eu ró pai Par -
la ment elé ter jesz ti. A Ta nács tel jes kö rû en tá jé koz -
tat ja az Eu ró pai Par la men tet az ál lás pont já nak el fo -
ga dá sá hoz ve ze tõ okok ról.

4. Ha az ál lás pont köz lé sé tõl szá mí tott negy ven két na -
pon be lül az Eu ró pai Par la ment:
a) egyet ért a Ta nács ál lás pont já val, a költ ség ve tés

el fo ga dás ra ke rül;
b) nem fog lal ál lást, a költ ség ve tést el fo ga dott nak

kell te kin te ni;
c) tag ja i nak több sé gé vel mó do sí tá so kat fo gad el, a

mó do sí tott ter ve ze tet to váb bít ja a Ta nács nak és
a Bi zott ság nak. Az Eu ró pai Par la ment el nö ke a
Ta nács el nö ké vel egyet ér tés ben ha la dék ta la nul
össze hív ja az egyez te tõ bi zott sá got. Amennyi -
ben azon ban a Ta nács a ter ve zet to váb bí tá sá tól
szá mí tott tíz na pon be lül tá jé koz tat ja az Eu ró pai
Par la men tet ar ról, hogy va la mennyi mó do sí tá sá -

val egyet ér tett, az egyez te tõ bi zott ság ülé sé re
nem ke rül sor.

5. A Ta nács tag ja i ból vagy azok kép vi se lõ i bõl és az
Eu ró pai Par la ment azo nos szá mú kép vi se lõ i bõl álló
egyez te tõ bi zott ság fel ada ta, hogy a Ta nács tag ja i -
nak vagy azok kép vi se lõ i nek mi nõ sí tett több sé gé vel 
és az Eu ró pai Par la ment kép vi se lõ i nek több sé gé vel
az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács ál lás pont jai alap -
ján az össze hí vá sá tól szá mí tott hu szon egy na pon
be lül meg ál la po dás ra jus son egy kö zös szö veg ter -
ve zet rõl.
A Bi zott ság részt vesz az egyez te tõ bi zott ság mun -
ká já ban, és meg tesz min den szük sé ges kez de mé -
nye zést az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács ál lás pont -
já nak kö ze lí té se ér de ké ben.

6. Ha az 5. pont ban em lí tett hu szon egy na pos ha tár -
idõn be lül az egyez te tõ bi zott ság kö zös szö veg ter ve -
zet ben ál la po dik meg, e meg ál la po dás idõ pont já tól
szá mít va ti zen négy nap áll mind az Eu ró pai Par la -
ment, mind a Ta nács ren del ke zé sé re, hogy a kö zös
szö veg ter ve ze tet jó vá hagy ja.

7. Amennyi ben a 6. pont ban em lí tett ti zen négy na pos
ha tár idõn be lül:

a) mind az Eu ró pai Par la ment, mind pe dig a Ta -
nács jó vá hagy ja a kö zös szö veg ter ve ze tet, vagy
egyi kük sem fog lal ál lást, il let ve amennyi ben
ezen in téz mé nyek egyi ke jó vá hagy ja a kö zös
szö veg ter ve ze tet, míg a má sik nem fog lal ál lást,
a költ ség ve tést a kö zös szö veg ter ve zet tel össz -
hang ban vég le ge sen el fo ga dott nak kell te kin te -
ni, vagy

b) az Eu ró pai Par la ment – tag ja i nak több sé gé -
vel – és a Ta nács egy aránt el uta sít ja a kö zös szö -
veg ter ve ze tet, vagy amennyi ben ezen in téz mé -
nyek egyi ke el uta sít ja a kö zös szö veg ter ve ze tet,
míg a má sik nem fog lal ál lást, a Bi zott ság új
költ ség ve té si ter ve zet nyújt be, vagy

c) az Eu ró pai Par la ment – tag ja i nak több sé gé -
vel – el uta sít ja a kö zös szö veg ter ve ze tet, míg a
Ta nács azt jó vá hagy ja, a Bi zott ság új költ ség ve -
té si ter ve zet nyújt be, vagy

d) az Euró pai Par la ment jó vá hagy ja a kö zös szö -
veg ter ve ze tet, míg a Ta nács azt el uta sít ja, a Par -
la ment – tag ja i nak több sé gé vel és a le adott sza -
va za tok há rom ötö dé vel – a Ta nács el uta sí tá sá tól 
szá mí tott ti zen négy na pon be lül úgy ha tá roz hat,
hogy a 4. pont c) al pont já ban em lí tett mó do sí tá -
sok egy ré szét vagy egé szét meg erõ sí ti. Ha a
Par la ment va la mely mó do sí tá sát nem erõ sí tik
meg, a mó do sí tás sal érin tett költ ség ve té si sor ra
vo nat ko zó an az egyez te tõ bi zott ság ban meg ál la -
pí tott ál lás pon tot kell meg tar ta ni. A költ ség ve -
tést ezen az ala pon vég le ge sen el fo ga dott nak
kell te kin te ni.
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8. Amennyi ben az 5. pont ban em lí tett hu szon egy
na pon be lül az egyez te tõ bi zott ság a kö zös szö -
veg ter ve ze tet il le tõ en nem jut meg ál la po dás ra, a
Bi zott ság új költ ség ve té si ter ve ze tet nyújt be.

9. Az e cikk ben elõ írt el já rás le zá rá sát köve tõen az
Eu ró pai Par la ment el nö ke meg ál la pít ja, hogy a
költ ség ve tést vég le ge sen el fo gad ták.

10. Az e cikk ben rá ru há zott ha tás kö rö ket min den
in téz mény a Szer zõ dé sek, il let ve az azok alap -
ján – kü lö nö sen az Unió sa ját for rá sai, va la mint
a be vé te lek és ki adá sok kö zöt ti egyen súly te rü -
le tén – el fo ga dott jogi ak tu sok tisz te let ben tar tá -
sá val gya ko rol ja.”

266. A 273. cikk a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:
a) az elsõ be kez dés ben a „még nem sza vaz ták meg”

szö veg rész he lyé be a „még nem fo gad ták el vég le ge sen”
szö veg lép, a „vagy to váb bi al bon tá sá nak” szö veg részt el
kell hagy ni, a „ha von ta az elõ zõ pénz ügyi év költ ség ve té si
elõ irány za ta i nak leg fel jebb egy ti zen ket ted ré szét ki te võ
össze get le het el köl te ni; ez a sza bá lyo zás azon ban nem jár -
hat az zal, hogy a ki dol go zás alatt álló költ ség ve té si ter ve -
zet ben elõ írt elõ irány za tok egy ti zen ket ted ré szét meg ha la -
dó té te lek áll ja nak a Bi zott ság ren del ke zé sé re.” szö veg -
rész he lyé be a „ha von ta az elõ zõ pénz ügyi évre vo nat ko zó
költ ség ve tés ben sze rep lõ, az adott al cím re vo nat ko zó elõ -
irány za tok leg fel jebb egy ti zen ket ted ré szét ki te võ össze -
get le het el köl te ni; en nek so rán azon ban nem le het túl lép ni 
a költ ség ve té si ter ve zet ugyan azon al cí mé ben meg ha tá ro -
zott elõ irány zat egy ti zen ket ted ré szét.” szö veg lép;

b) a má so dik be kez dés ben a „Ta nács” szö veg rész he -
lyé be az „a Ta nács a Bi zott ság ja vas la ta alap ján,” szö veg,
a „mi nõ sí tett több ség gel” szö veg rész he lyé be pe dig a „mi -
nõ sí tett több ség gel, a 279. cikk ér tel mé ben el fo ga dott ren -
de let nek meg fele lõen” szö veg lép, és a be kez dés a vé gén a
kö vet ke zõ mon dat tal egé szül ki: „A Ta nács ha tá ro za tát ha -
la dék ta la nul to váb bít ja az Eu ró pai Par la ment nek.”;

c) a har ma dik be kez dést el kell hagy ni;
d) az utol só be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:
„A má so dik be kez dés ben em lí tett ha tá ro zat ban, a 269.

cikk sze rin ti jogi ak tu sok tisz te let ben tar tá sá val, meg kell
ál la pí ta ni az e cikk al kal ma zá sá nak biz to sí tá sá hoz szük sé -
ges for rá sok ra vo nat ko zó in téz ke dé se ket.

Az ilyen ha tá ro zat az el fo ga dá sá tól szá mí tott har min ca -
dik na pon lép ha tály ba, ki vé ve, ha e ha tár idõn be lül az Eu -
ró pai Par la ment tag ja i nak több sé gé vel e ki adás csök ken té -
sé rõl ha tá ro zott.”

267. A szö veg egy 273a. cik kel egé szül ki, amely a kö -
vet ke zõ mó do sí tá sok kal a 271. cikk szö ve gét ve szi át:

a) az elsõ be kez dést el kell hagy ni;
b) a má so dik be kez dés sé váló har ma dik be kez dés bõl el

kell hagy ni a „szük ség ese tén” szö veg részt;
c) az utol só be kez dés ben „a Ta nács, a Bi zott ság és a Bí -

ró ság” szö veg rész he lyé be „az Eu ró pai Ta nács és a Ta -
nács, a Bi zott ság, va la mint az Eu ró pai Unió Bí ró sá ga”
szö veg lép.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA ÉS A
FELMENTÉS

268. A 274. cikk elõtt a szö veg ki egé szül az „A
KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA ÉS A FELMEN -
TÉS” címû 4. fe je zet tel, a 274. cikk pe dig a kö vet ke zõ kép -
pen mó do sul:

a) az elsõ be kez dés ben „A Bi zott ság a költ ség ve tést”
szö veg rész he lyé be az „A Bi zott ság a költ ség ve tést a tag -
ál la mok kal együtt mû köd ve és” szö veg lép;

b) a má so dik be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:
„A ren de let meg ha tá roz za a költ ség ve tés vég re haj tá sa

so rán a tag ál la mo kat ter he lõ el len õr zé si és szám vi te li kö -
te le zett sé ge ket és az ezek kel járó fe le lõs sé get. A ren de let
va la mennyi in téz mény szá má ra meg ál la pít ja a sa ját ki adá -
sa ik vég re haj tá sá ban be töl tött fe le lõs sé gük re és sze re pük -
re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat.”

269. A 275. cikk ben az „a Ta nács nak és az Eu ró pai
Par la ment nek” szö veg rész he lyé be az „az Eu ró pai Par la -
ment nek és a Ta nács nak” szö veg lép. A cikk a kö vet ke zõ
új má so dik be kez dés sel egé szül ki:

„A Bi zott ság to váb bá az Eu ró pai Par la ment nek és a Ta -
nács nak ér té ke lõ je len tést nyújt be az Unió pénz ügyi hely -
ze té re vo nat ko zó an, kü lö nös te kin tet tel az Eu ró pai Par la -
ment és a Ta nács ál tal a 276. cikk ér tel mé ben meg tett ész -
re vé te lek te kin te té ben el ért ered mé nyek re.”

270. A 276. cikk (1) be kez dé sé ben a „275. cikk ben em -
lí tett el szá mo lá so kat és mér le get” szö veg rész he lyé be a
„275. cikk ben em lí tett el szá mo lá so kat, mér le get és ér té ke -
lõ je len tést” szö veg lép.

KÖZÖS PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK

271. A szö veg a 277. cik ket meg elõ zõ en ki egé szül egy
„KÖZÖS RENDELKEZÉSEK” címû 5. fe je zet tel.

272. A 277. cikk he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„277. CIKK

A több éves pénz ügyi ke re tet és az éves költ ség ve tést
eu ró ban kell meg ha tá roz ni.”

273. A 279. cikk a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:
a) a (1) be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:
„(1) Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács a Szám ve võ -

szék kel foly ta tott kon zul tá ci ót köve tõen ren des jog al ko tá -
si el já rás ke re té ben, ren de le tek ben meg ál la pít ja:

a) azo kat a költ ség ve té si sza bá lyo kat, ame lyek meg ha -
tá roz zák kü lö nö sen a költ ség ve tés el ké szí té sé re és vég re -
haj tá sá ra, va la mint az el szá mo lá sok vég zé sé re és el len õr -
zé sé re vo nat ko zó el já rást;

b) a pénz ügyi sze rep lõk, és kü lö nö sen az en ge dé lye -
zés re jo go sult tiszt vi se lõk és a szám vi te lért fe le lõs tiszt vi -
se lõk fe le lõs sé gé re vo nat ko zó sza bá lyo kat.”;
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b) a (2) be kez dés ben az „Eu ró pai Par la ment tel foly ta -
tott kon zul tá ci ót, to váb bá a Szám ve võ szék vé le mé nyé nek
kéz hez vé te lét köve tõen egy han gú lag meg ha tá roz za” szö -
veg rész he lyé be az „Eu ró pai Par la ment tel és a Szám ve võ -
szék kel foly ta tott kon zul tá ci ót köve tõen meg ha tá roz za”
szö veg lép.

274. A szö veg a kö vet ke zõ új 279a. és 279b. cik kel
egé szül ki:

„279A. CIKK

Az Eu ró pai Par la ment, a Ta nács és a Bi zott ság fel ada ta
an nak biz to sí tá sa, hogy az Unió har ma dik fe lek kel szem -
be ni jogi kö te le zett sé ge i nek tel je sí té sé hez szük sé ges
pénz ügyi esz kö zök ren del ke zés re áll ja nak.

279B. CIKK

Az e fe je zet ben em lí tett költ ség ve té si el já rá sok ke re té -
ben az Eu ró pai Par la ment, a Ta nács és a Bi zott ság el nö kei
a Bi zott ság kez de mé nye zé sé re rend sze re sen ülé se ket tar -
ta nak. Az el nö kök min den szük sé ges in téz ke dést meg tesz -
nek an nak ér de ké ben, hogy e cím vég re haj tá sá nak meg -
könnyí té se ér de ké ben elõ moz dít sák az ál ta luk ve ze tett in -
téz mé nyek kö zöt ti kon zul tá ci ó kat és az in téz mé nyek ál lás -
pont ja i nak egyez te té sét.”

KÜZDELEM A CSALÁS ELLEN

275. A szö veg a 280. cik ket meg elõ zõ en ki egé szül egy
„KÜZDELEM A CSALÁS ELLEN” címû 6. fe je zet tel.

276. A 280. cikk a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:
a) az (1) be kez dés a vé gén a kö vet ke zõ tag mon dat tal

egé szül ki: „, va la mint az Unió in téz mé nye i ben, szer ve i -
ben és hi va ta la i ban.”;

b) a (4) be kez dés ben a „tag ál la mok ban” szö veg rész he -
lyé be a „tag ál la mok ban, va la mint az Unió in téz mé nye i -
ben, szer ve i ben és hi va ta la i ban” szö veg lép, az utol só
mon da tot pe dig el kell hagy ni.

MEGERÕSÍTETT EGYÜTTMÛKÖDÉS

277. A szö veg a 280. cikk után ki egé szül egy
„MEGERÕSÍTETT EGYÜTTMÛKÖDÉS” címû III. cím -
mel.

278. A szö veg a kö vet ke zõ 280a–280i. cik kel egé szül
ki, ame lyek az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés új 10. cik -
ké vel együtt az Eu ró pai Uni ó ról szer zõ dés je len le gi
27a–27e. cik két, 40–40b. cik két és 43–45. cik két, va la mint 
az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés je len le gi 11. és 
11a. cik két vált ják fel:

„280A. CIKK

A meg erõ sí tett együtt mû kö dé sek nek össze egyez tet he -
tõ ek nek kell len ni ük a Szer zõ dé sek kel és az Unió jo gá val.

Az ilyen együtt mû kö dés nem be fo lyá sol hat ja hát rá nyo -
san a bel sõ pi a cot, va la mint a gaz da sá gi, tár sa dal mi és te -
rü le ti ko hé zi ót. Nem je lent het meg kü lön böz te tést vagy
aka dályt a tag ál la mok kö zöt ti ke res ke de lem ben, és nem
tor zít hat ja a tag ál la mok kö zöt ti ver senyt.

280B. CIKK

A meg erõ sí tett együtt mû kö dé sek nek tisz te let ben kell
tar ta ni uk azok nak a tag ál la mok nak a ha tás kö re it, jo ga it és
kö te le zett sé ge it, ame lyek az együtt mû kö dés ben nem vesz -
nek részt. Az ilyen tag ál la mok nem aka dá lyoz hat ják a
meg erõ sí tett együtt mû kö dés nek a részt vevõ tag ál la mok
ál tal tör té nõ vég re haj tá sát.

280C. CIKK

(1) A meg erõ sí tett együtt mû kö dés an nak lét re ho zá sa kor 
va la mennyi tag ál lam szá má ra nyit va áll, fel té ve, hogy
azok meg fe lel nek az együtt mû kö dés re fel ha tal ma zó ha tá -
ro zat ban meg ál la pí tott rész vé te li fel té te lek nek. Az együtt -
mû kö dés bár mely ké sõb bi idõ pont ban is nyit va áll mind -
azon tag ál la mok szá má ra, ame lyek e fel té te lek mel lett az
an nak ke re té ben már el fo ga dott jogi ak tu sok nak is meg fe -
lel nek.

A Bi zott ság és a meg erõ sí tett együtt mû kö dés ben részt
vevõ tag ál la mok gon dos kod nak an nak elõ moz dí tá sá ról,
hogy az együtt mû kö dés ben a le he tõ leg több tag ál lam részt
ve gyen.

(2) A Bi zott ság és adott eset ben az Unió kül ügyi és biz -
ton ság po li ti kai fõ kép vi se lõ je rend sze re sen tá jé koz tat ja az
Eu ró pai Par la men tet és a Ta ná csot a meg erõ sí tett együtt -
mû kö dés elõ re ha la dá sá ról.

280D. CIKK

(1) Azok nak a tag ál la mok nak, ame lyek egy más kö zött
meg erõ sí tett együtt mû kö dést kí ván nak lét re hoz ni a Szer -
zõ dé sek al kal ma zá si kö ré be tar to zó te rü le tek va la me lyi -
kén – a ki zá ró la gos ha tás kö rök te rü le te és a kö zös kül- és
biz ton ság po li ti ka ki vé te lé vel –, ké rel met kell a Bi zott ság
elé ter jesz te ni ük, amely ben meg ha tá roz zák a ja va solt
meg erõ sí tett együtt mû kö dés ha tó kö rét és cél ki tû zé se it. A
Bi zott ság ilyen ér tel mû ja vas la tot ter jeszt het a Ta nács elé.
Ha a Bi zott ság nem nyújt be ja vas la tot, az érin tett tag ál la -
mo kat tá jé koz tat ja en nek oka i ról.

Az elsõ al be kez dés ben em lí tett meg erõ sí tett együtt mû -
kö dés foly ta tá sá ra vo nat ko zó fel ha tal ma zást a Bi zott ság
ja vas la ta alap ján és az Eu ró pai Par la ment egyet ér té sét
köve tõen a Ta nács adja meg.

(2) Az egy más kö zött a kö zös kül- és biz ton ság po li ti ka ke -
re té ben meg erõ sí tett együtt mû kö dést lét re hoz ni kí vá nó tag ál -
la mok nak ké rel mü ket a Ta nács hoz kell be nyúj ta ni uk. A ké -
rel met to váb bí ta ni kell az Unió kül ügyi és biz ton ság po li ti kai
fõ kép vi se lõ jé hez, aki vé le ményt nyil vá nít ar ról, hogy a ter ve -
zett meg erõ sí tett együtt mû kö dés össz hang ban van-e az Unió
kö zös kül- és biz ton ság po li ti ká já val, va la mint a Bi zott ság -
hoz, amely vé le ményt nyil vá nít, kü lö nö sen ar ról, hogy a ja -
va solt meg erõ sí tett együtt mû kö dés össz hang ban van-e az
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Unió egyéb po li ti ká i val. A ké rel met tá jé koz ta tá sul az Eu ró -
pai Par la ment nek is meg kell kül de ni.

A meg erõ sí tett együtt mû kö dés foly ta tá sá ra vo nat ko zó
fel ha tal ma zást a Ta nács egy han gú lag el fo ga dott ha tá ro -
zat ban adja meg.

280E. CIKK

A Ta nács ta nács ko zá sa in va la mennyi tag ál lam részt ve -
het, de a sza va zás ban a Ta nács nak csak a meg erõ sí tett
együtt mû kö dés ben részt vevõ tag ál la mo kat kép vi se lõ tag -
jai vesz nek részt.

Az egy han gú ság el éré sé hez csak a részt vevõ tag ál la -
mok kép vi se lõ i nek sza va za ta it kell figye lembe ven ni.

A mi nõ sí tett több sé get a 205. cikk (3) be kez dé sé nek
meg fele lõen kell meg ha tá roz ni.

280F. CIKK

(1) Bár mely tag ál lam, amely a 280d. cikk (1) be kez dé -
sé ben em lí tett te rü le tek va la me lyi kén foly ta tott meg erõ sí -
tett együtt mû kö dés ben részt kí ván ven ni, ezt a szán dé kát
be je len ti a Ta nács nak és a Bi zott ság nak.

A Bi zott ság a be je len tés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott négy
hó na pon be lül meg erõ sí ti az érin tett tag ál lam rész vé te lét.
Adott eset ben meg ál la pít ja, hogy a rész vé te li fel té te lek tel -
je sül tek, és el fo gad ja azo kat az át me ne ti in téz ke dé se ket,
ame lyek a meg erõ sí tett együtt mû kö dés ke re té ben már el -
fo ga dott jogi ak tu sok al kal ma zá sa szem pont já ból szük sé -
ge sek.

Ha azon ban a Bi zott ság úgy íté li meg, hogy a rész vé te li
fel té te lek nem tel je sül tek, meg je lö li azo kat a ren del ke zé -
se ket, ame lye ket a fel té te lek tel je sí té sé hez el kell fo gad ni,
és a rész vé te li ké re lem új bó li vizs gá la tá ra ha tár idõt ál la pít
meg. E ha tár idõ le jár ta után a ké rel met a má so dik al be kez -
dés ben elõ írt el já rás nak meg fele lõen újra meg vizs gál ja.
Ha a Bi zott ság úgy íté li meg, hogy a rész vé te li fel té te lek
még min dig nem tel je sül tek, az érin tett tag ál lam az ügyet a 
Ta nács elé utal hat ja, amely dönt a ké re lem rõl. A Ta nács a
280e. cikk sze rint ha tá roz. A Ta nács to váb bá a Bi zott ság
ja vas la ta alap ján a má so dik al be kez dés sze rin ti át me ne ti
in téz ke dé se ket fo gad hat el.

(2) Bár mely tag ál lam, amely a kö zös kül- és biz ton ság -
po li ti ka te rü le tén foly ta tott meg erõ sí tett együtt mû kö dés -
ben kí ván részt ven ni, ezt a szán dé kát be je len ti a Ta nács -
nak, az Unió kül ügyi és biz ton ság po li ti kai fõ kép vi se lõ jé -
nek és a Bi zott ság nak.

A Ta nács az Unió kül ügyi és biz ton ság po li ti kai fõ kép -
vi se lõ jé vel foly ta tott kon zul tá ci ót és – adott eset ben – a
rész vé te li fel té te lek tel je sí té sé nek meg ál la pí tá sát köve -
tõen meg erõ sí ti az érin tett tag ál lam rész vé te lét. Emel lett a
Ta nács a fõ kép vi se lõ ja vas la ta alap ján olyan át me ne ti in -
téz ke dé se ket fo gad hat el, ame lyek a meg erõ sí tett együtt -
mû kö dés ke re té ben már el fo ga dott jogi ak tu sok al kal ma -
zá sa szem pont já ból szük sé ge sek. Ha azon ban a Ta nács
úgy íté li meg, hogy a rész vé te li fel té te lek nem tel je sül tek,
meg je lö li azo kat a ren del ke zé se ket, ame lye ket a fel té te lek
tel je sí té sé hez el kell fo gad ni, és a rész vé te li ké re lem új bó li 
vizs gá la tá ra ha tár idõt ál la pít meg.

E be kez dés al kal ma zá sa kor a Ta nács egy han gú lag és a
280e. cikk nek meg fele lõen ha tá roz.

280G. CIKK

A meg erõ sí tett együtt mû kö dés vég re haj tá sá ból ere dõ,
az in téz mé nyek nél fel me rü lõ igaz ga tá si költ sé ge ken kí vü -
li ki adá sok a részt vevõ tag ál la mo kat ter he lik, ki vé ve, ha
az Eu ró pai Par la ment tel foly ta tott kon zul tá ci ót köve tõen a
Ta nács va la mennyi tag ja egy han gú lag más ként ha tá roz.

280H. CIKK

(1) Amennyi ben a Szer zõ dé sek nek a meg erõ sí tett
együtt mû kö dés ke re té ben eset le ge sen al kal ma zás ra ke rü lõ 
va la mely ren del ke zé se a Ta nács szá má ra egy han gú ha tá -
ro zat ho za talt ír elõ, a Ta nács a 280e. cikk ben fog lalt sza -
bá lyok kal össz hang ban egy han gú lag el fo ga dott ha tá ro zat -
ban úgy ren del kez het, hogy a jö võ ben mi nõ sí tett több ség -
gel kell ha tá roz ni.

(2) Ha a Szer zõ dé sek nek a meg erõ sí tett együtt mû kö dés
ke re té ben eset le ge sen al kal ma zás ra ke rü lõ va la mely ren -
del ke zé se a Ta nács szá má ra a jogi ak tu sok el fo ga dá sá ra
kü lön le ges jog al ko tá si el já rás al kal ma zá sát írja elõ, a Ta -
nács a 280e. cikk ben fog lalt sza bá lyok kal össz hang ban
egy han gú lag el fo ga dott ha tá ro zat ban úgy ren del kez het,
hogy a jö võ ben ren des jog al ko tá si el já rás ke re té ben kell
ha tá roz ni. A Ta nács az Eu ró pai Par la ment tel foly ta tott
kon zul tá ci ót köve tõen ha tá roz.

(3) Az (1) és (2) be kez dés nem al kal ma zan dó a ka to nai
vagy vé del mi vo nat ko zá sú dön té sek ese tén.

280I. CIKK

A Ta nács és a Bi zott ság biz to sít ja a meg erõ sí tett együtt -
mû kö dés ke re té ben ki fej tett te vé keny sé gek kö zöt ti, va la -
mint az ilyen te vé keny sé gek és az Unió po li ti kái kö zöt ti
össz han got, és en nek ér de ké ben együtt mû köd nek egy -
mással.”

ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

279. A ha to dik rész szá mo zá sa he te dik rész re vál to zik.

280. A 281., 293., 305. és 314. cikk ha tá lyát vesz ti. A
286. cikk he lyé be a 16b. cikk lép.

281. A 282. cikk a vé gén a kö vet ke zõ mon dat tal egé -
szül ki: „Mind azon ál tal igaz ga tá si au to nó mi á juk alap ján a
sa ját mû kö dé sük kel kap cso la tos ügyek ben az Uni ót az
egyes in téz mé nyek ma guk kép vi se lik.”

282. A 283. cikk ben az „A Ta nács a Bi zott ság ja vas la ta 
alap ján, a töb bi érin tett in téz ménnyel foly ta tott kon zul tá -
ci ót köve tõen mi nõ sí tett több ség gel meg ál la pít ja” szö veg -
rész he lyé be „Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács ren des
jog al ko tá si el já rás ke re té ben el fo ga dott ren de le tek ben, a
töb bi érin tett in téz ménnyel foly ta tott kon zul tá ci ót köve -
tõen meg ál la pít ja” szö veg, az „e Kö zös sé gek egyéb al kal -
ma zot ta i ra” szö veg rész he lyé be pe dig az „Unió egyéb al -
kal ma zot ta i ra” szö veg lép.
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283. A 288. cikk har ma dik be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ szö veg lép:

„A má so dik be kez dés tõl el tér ve, a tag ál la mok jo gá ban
kö zös ál ta lá nos el vek nek meg fele lõen az Eu ró pai Köz pon -
ti Bank kö te les meg té rí te ni az ál ta la vagy al kal ma zot tai ál -
tal fel ada ta ik el lá tá sa so rán oko zott ká ro kat.”

284. A 290. cikk ben a „Ta nács ha tá roz za meg egy han -
gú ha tá ro zat tal.” szö veg rész he lyé be a „Ta nács ha tá roz za
meg egy han gú lag el fo ga dott ren de le tek ben.” szö veg lép.

285. A 291. cikk bõl el kell hagy ni a „, az Eu ró pai Mo -
ne tá ris In té zet re” szö veg részt.

286. A 294. cikk szá mo zá sa 48a. cikk re vál to zik.

287. A 299. cikk a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:

a) A (1) be kez dést el kell hagy ni. A (2) be kez dés elsõ
al be kez dé se és a (3)–(6) be kez dés az aláb bi 293. pont sze -
rin ti mó do sí tá sok kal a 311a. cikk be ke rül át.

A (2) be kez dés szá mo zat lan be kez dés sé vá lik;

b) az új elsõ be kez dés bõl el kell hagy ni az „azon ban”
szö veg részt, a „Fran cia or szág ten ge ren tú li me gyéi” szö -
veg rész he lyé be pe dig a „Gu a de lo u pe, Fran cia Gu y a na,
Mar ti ni que, Ré un ion, Sa int Bart hé le my, Sa int Mar tin, va -
la mint” szö veg lép; a be kez dés a vé gén a kö vet ke zõ mon -
dat tal egé szül ki: „Amennyi ben a szó ban for gó egye di in -
téz ke dé se ket kü lön le ges jog al ko tá si el já rás ke re té ben a
Ta nács fo gad ja el, a Ta nács szin tén a Bi zott ság ja vas la ta
alap ján és az Eu ró pai Par la ment tel foly ta tott kon zul tá ci ót
köve tõen ha tá roz.”;

c) az új má so dik be kez dés ele jén „A Ta nács a má so dik
al be kez dés ben em lí tett meg fe le lõ in téz ke dé sek el fo ga dá -
sa kor figye lembe ve szi az olyan te rü le te ket, mint” szö veg -
rész he lyé be „Az elsõ be kez dés ben em lí tett in téz ke dé sek
kü lö nö sen olyan te rü le tek re vo nat koz nak, mint” szö veg
lép;

d) az új har ma dik al be kez dés ele jén az „a má so dik al -
be kez dés ben” szö veg rész he lyé be az „az elsõ be kez dés -
ben” szö veg lép.

288. A 300. és 301. cikk he lyé be a 188n. és 188k. cikk,
a 302–304. cikk he lyé be pe dig a 188p. cikk lép.

289. A 308. cikk he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„308. CIKK

(1) Ha a Szer zõ dé sek ben meg ha tá ro zott po li ti kák ke re -
té ben az Unió fel lé pé se bi zo nyul szük sé ges nek ah hoz,
hogy a Szer zõ dé sek ben fog lalt cél ki tû zé sek va la me lyi ke
meg va ló sul jon, és a Szer zõ dé sek nem biz to sít ják a szük sé -
ges ha tás kört, a Ta nács a Bi zott ság ja vas la ta alap ján és az
Eu ró pai Par la ment egyet ér té sét köve tõen, egy han gú lag el -
fo gad ja a meg fe le lõ ren del ke zé se ket. Amennyi ben a szó -
ban for gó ren del ke zé se ket kü lön le ges jog al ko tá si el já rás
ke re té ben a Ta nács fo gad ja el, a Ta nács a Bi zott ság ja vas -
la ta alap ján és az Eu ró pai Par la ment egyet ér té sét köve tõen 
szin tén egy han gú lag ha tá roz.

(2) A szub szi di a ri tás elve ér vé nye sü lé sé nek el len õr zé -
sé re szol gá ló, az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés 3b. cik -
ke (3) be kez dé sé ben em lí tett el já rás ke re té ben a Bi zott ság
kö te les fel hív ni a nem ze ti par la men tek fi gyel mét azok ra a
ja vas la tok ra, ame lyek e cik ken ala pul nak.

(3) Az e cik ken ala pu ló in téz ke dé sek nem ered mé nyez -
he tik a tag ál la mok tör vényi, ren de le ti vagy köz igaz ga tá si
ren del ke zé se i nek har mo ni zá ci ó ját olyan te rü le te ken, ame -
lye ken a Szer zõ dé sek az ilyen har mo ni zá ci ót ki zár ják.

(4) Ez a cikk nem szol gál hat a kö zös kül- és biz ton ság -
po li ti ká val kap cso la tos cél ki tû zé sek meg va ló sí tá sá nak
alap já ul, és az e cikk alap ján el fo ga dott va la mennyi jogi
ak tus nak tisz te let ben kell tar ta nia az Eu ró pai Uni ó ról
 szóló szer zõ dés 25b. cik ké nek má so dik be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ha tá ro kat.”

290. A szö veg a kö vet ke zõ új 308a. cik kel egé szül ki:

„308A. CIKK

Az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés 48. cik ké nek
(7) be kez dé se nem al kal maz ha tó a kö vet ke zõ cik kek re:

– 269. cikk, har ma dik és ne gye dik be kez dés,
– 270a. cikk, (2) be kez dés, elsõ al be kez dés,
– 308. cikk és
– 309. cikk.”

291. A 309. cikk he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„309. CIKK

Az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés nek az egyes uni ós
tag sá gi jo gok fel füg gesz té sé rõl  szóló 7. cik ke al kal ma zá -
sá ban az Eu ró pai Ta nács nak vagy a Ta nács nak az érin tett
tag ál la mot kép vi se lõ tag ja nem vesz részt a sza va zás ban,
és az érin tett tag ál la mot nem le het figye lembe ven ni a tag -
ál la mok egy har ma dá nak, il let ve négy ötö dé nek az em lí tett
cikk (1), il let ve (2) be kez dé se sze rin ti ki szá mí tá sa kor. A
sze mé lye sen je len lévõ vagy kép vi selt ta gok tar tóz ko dá sa
nem aka dá lya az em lí tett cikk (2) be kez dé se sze rin ti ha tá -
ro za tok el fo ga dá sá nak.

Az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés 7. cik ké nek (3) és
(4) be kez dé se sze rin ti ha tá ro za tok el fo ga dá sá hoz szük sé -
ges mi nõ sí tett több sé get az e szer zõ dés 205. cik ke (3) be -
kez dé se b) pont já nak meg fele lõen kell meg ha tá roz ni.

Ha a sza va za ti jog fel füg gesz té sé rõl  szóló, az Eu ró pai
Uni ó ról  szóló szer zõ dés 7. cik ke (3) be kez dé sé nek meg -
fele lõen el fo ga dott ha tá ro zat el fo ga dá sát köve tõen a Ta -
nács a Szer zõ dé sek va la mely ren del ke zé se alap ján mi nõ sí -
tett több ség gel jár el, a mi nõ sí tett több sé get az e szer zõ dés
205. cik ke (3) be kez dé se b) pont já nak meg fele lõen kell
meg ha tá roz ni, il let ve – ha a Ta nács a Bi zott ság nak vagy az 
Unió kül ügyi és biz ton ság po li ti kai fõ kép vi se lõ jé nek a ja -
vas la ta alap ján jár el – a mi nõ sí tett több sé get az e szer zõ -
dés 205. cik ke (3) be kez dé se a) pont já nak meg fele lõen
kell meg ha tá roz ni.

Az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés 7. cik ké nek al kal -
ma zá sa kor az Eu ró pai Par la ment a le adott sza va za tok nak
az egy ben a tag jai több sé gét is ki te võ két har ma dos több sé -
gé vel dönt.”
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292. A 310. cikk szá mo zá sa 188m. cikk re vál to zik.

293. A 311. cikk ha tá lyát vesz ti. A szö veg egy új 311a.
cik kel egé szül ki, amely a kö vet ke zõ mó do sí tá sok kal a
299. cikk (2) be kez dé se elsõ al be kez dé sé nek és (3)–(6) be -
kez dé sé nek a szö ve gét ve szi át:

a) a (2) be kez dés elsõ al be kez dé sé nek és a (3)–(6) be -
kez dés nek a szá mo zá sa (1)–(5) be kez dés re vál to zik, va la -
mint a cikk az ele jén a kö vet ke zõ új be ve ze tõ mon dat tal
egé szül ki:

„Az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés nek a Szer zõ dé sek
te rü le ti ha tá lyá ról  szóló 49c. cik ke ren del ke zé sei mel lett
az aláb bi ren del ke zé se ket kell al kal maz ni:”;

b) a (2) be kez dés (1) be kez dés ként új ra szá mo zott elsõ
al be kez dé sé ben az „E szer zõ dés ren del ke zé se it” szö veg -
rész he lyé be az „E szer zõ dés ren del ke zé se it a 299. cikk nek 
meg fele lõen” szö veg lép, va la mint a „Fran cia or szág ten -
ge ren tú li me gyé i re” szö veg rész he lyé be a „Gu a de lo u -
pe-ra, Fran cia Gu y a ná ra, Mar ti ni que-re, Ré un ion ra, Sa -
int-Bart hé le my-re, Sa int-Mar tin re, va la mint” szö veg lép;

c) a (2) be kez dés ként új ra szá mo zott (3) be kez dés ben
az „Az e szer zõ dés II. mel lék le té ben” szö veg rész he lyé be
az „A II. mel lék let ben” szö veg, az „az e szer zõ dés ne gye -
dik ré szé ben” szö veg rész he lyé be pe dig az „a ne gye dik
rész ben” szö veg lép;

d) az (5) be kez dés ként új ra szá mo zott (6) be kez dés ben
az „Az elõ zõ be kez dé sek tõl el té rõ en:” be ve ze tõ mon dat
he lyé be az „Az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés 49c. cik -
ké tõl és e cikk (1)–(4) be kez dé sé tõl el té rõ en:” be ve ze tõ
mon dat lép;

e) a cikk vé gén a kö vet ke zõ új be kez dés sel egé szül ki:
„(6) Az érin tett tag ál lam kez de mé nye zé sé re az Eu ró pai

Ta nács az (1) és (2) be kez dés ben em lí tett va la mely dán,
fran cia vagy hol land or szág vagy te rü let Uni ó val kap cso -
la tos jog ál lá sát ha tá ro zat tal mó do sít hat ja. Az Eu ró pai Ta -
nács a Bi zott ság gal foly ta tott kon zul tá ci ót köve tõen, egy -
han gú lag ha tá roz.”

294. A 313. cik ket meg elõ zõ „ZÁRÓ
RENDELKEZÉSEK” cím sort el kell hagy ni.

295. A szö veg a kö vet ke zõ 313a. cik kel egé szül ki:

„313A. CIKK

Az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés 53. cik ké nek ren -
del ke zé se it erre a szer zõ dés re is al kal maz ni kell.”

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

3. CIKK

E szer zõ dés ha tá ro zat lan idõ re jön lét re.

4. CIKK

(1) Az e szer zõ dés hez csa tolt 1. jegy zõ könyv az Eu ró pai 
Uni ó ról  szóló szer zõ dés hez, az Eu ró pai Kö zös sé get lét re -

ho zó szer zõ dés hez, il let ve az Eu ró pai Atomenergia-
 közösséget lét re ho zó szer zõ dés hez csa tolt jegy zõ köny vek
mó do sí tá sa it tar tal maz za.

(2) Az e szer zõ dés hez csa tolt 2. jegy zõ könyv az Eu ró pai 
Atom ener gia-kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés módosítá -
sait tar tal maz za.

5. CIKK

(1) Az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés és az Eu ró pai
Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés cik kei, sza ka szai, fe je ze -
tei, cí mei és ré szei – az e szer zõ dés ál tal mó do sí tott vál to -
za tuk ban – az e szer zõ dés hez csa tolt, an nak szer ves ré szét
ké pe zõ mel lék le té ben fog lalt meg fe le lé si táb lá za tok sze -
rint új ra szá mo zás ra ke rül nek.

(2) Az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés és az Eu ró pai
Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés szö ve gén be lül, va la -
mint az e szer zõ dé sek kö zött a cik kek re, sza ka szok ra, fe je -
ze tek re, cí mek re és ré szek re tör té nõ hi vat ko zá sok az
(1) be kez dés nek meg fele lõen ki iga zí tás ra ke rül nek, és az
em lí tett cik kek nek az e szer zõ dés egyes ren del ke zé se i vel
új ra szá mo zott vagy át he lye zett be kez dé se i re, il let ve al be -
kez dé se i re tör té nõ hi vat ko zá sok az adott ren del ke zé sek -
nek meg fele lõen ki iga zí tás ra ke rül nek.

Az Unió alap ját ké pe zõ el sõd le ges jog anya got al ko tó
egyéb szer zõ dé sek és ok má nyok szö ve gé ben az Eu ró pai
Uni ó ról  szóló szer zõ dés és az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho -
zó szer zõ dés cik ke i re, sza ka sza i ra, fe je ze te i re, cí me i re és
ré sze i re tör té nõ hi vat ko zá sok az (1) be kez dés nek meg fele -
lõen ki iga zí tás ra ke rül nek. Az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer -
zõ dés pre am bu lum be kez dé se i re, il let ve az Eu ró pai Uni ó -
ról  szóló szer zõ dés és az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó
szer zõ dés cik ke i nek az e szer zõ dés egyes ren del ke zé se i vel 
új ra szá mo zott vagy át he lye zett be kez dé se i re vagy al be -
kez dé se i re tör té nõ hi vat ko zá sok az elõ zõ ren del ke zés ben
fog lal tak nak meg fele lõen ki iga zí tás ra ke rül nek.

E ki iga zí tást adott eset ben meg fele lõen al kal maz ni kell
ab ban az eset ben is, ha az érin tett ren del ke zés ha tá lyát
vesz tet te.

(3) Az egyéb ok má nyok ban és jogi ak tu sok ban sze rep lõ,
az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés és az Eu ró pai Kö zös sé get 
lét re ho zó szer zõ dés e szer zõ dés sel mó do sí tott pre am bu lum -
be kez dé se i re, cik ke i re, sza ka sza i ra, fe je ze te i re, cí me i re és ré -
sze i re tör té nõ hi vat ko zá so kat az em lí tett szer zõ dé sek nek az
(1) be kez dés sze rint új ra szá mo zott pre am bu lum be kez dé se i -
re, cik ke i re, sza ka sza i ra, fe je ze te i re, cí me i re és ré sze i re, il let -
ve az ilyen cik kek nek az e szer zõ dés egyes ren del ke zé se i vel
új ra szá mo zott vagy át he lye zett be kez dé se i re és al be kez dé se -
i re tör té nõ hi vat ko zá sok ként kell ér te ni.

6. CIKK

(1) E szer zõ dést a Ma gas Szer zõ dõ Fe lek al kot má nyos
kö ve tel mé nye ik nek meg fele lõen meg erõ sí tik. A meg -
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erõsítõ ok ira to kat az Olasz Köz tár sa ság Kor má nyá nál he -
lye zik le tét be.

(2) E szer zõ dés 2009. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, fel té ve,
hogy va la mennyi meg erõ sí tõ ok ira tot le tét be he lyez ték, il -
let ve en nek hi á nyá ban az azt kö ve tõ hó nap elsõ nap ján,
hogy az utol só alá író ál lam is le tét be he lyez te meg erõ sí tõ
ok ira tát.

7. CIKK

E szer zõ dést, amely nek el ne ve zé se „Lissza bo ni Szer zõ -
dés”, és amely egyet len ere de ti pél dány ban an gol, bol gár,
cseh, dán, észt, finn, fran cia, gö rög, hol land, ír, len gyel,
lett, lit ván, ma gyar, mál tai, né met, olasz, por tu gál, ro mán,
spa nyol, svéd, szlo vák és szlo vén nyel ven ké szült, és
amely e nyel ve ken ké szült szö ve ge i nek mind egyi ke egy -
aránt hi te les, az Olasz Köz tár sa ság Kor má nyá nak irat tá rá -
ban he lye zik le tét be, amely min den to váb bi alá író ál lam
kor má nyá nak el jut tat egy-egy hi te le sí tett má so la tot.

FENTIEK HITELÉÜL az alul írott meg ha tal ma zot tak
alá ír ták ezt a szer zõ dést.

Kelt Lissza bon ban, a két ezer-he te dik év de cem ber ha -
vá nak ti zen har ma dik nap ján

[aláírások]

JEGYZÕKÖNYVEK

A. AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ
SZERZÕDÉSHEZ, AZ EURÓPAI UNIÓ
MÛKÖDÉSÉRÕL SZÓLÓ SZERZÕDÉSHEZ,
ILLETVE AZ EURÓPAI
ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ
SZERZÕDÉSHEZ CSATOLANDÓ
JEGYZÕKÖNYVEK

JEGYZÕKÖNYV
A NEMZETI PARLAMENTEKNEK

AZ EURÓPAI UNIÓBAN BETÖLTÖTT
SZEREPÉRÕL

A MAGAS SZERZÕDÕ FELEK,

EMLÉKEZTETVE ARRA, hogy az az el já rás, aho gyan 
a nem ze ti par la men tek az Eu ró pai Unió te vé keny sé gei vo -
nat ko zá sá ban kor má nyuk fe lett el len õr zést gya ko rol nak,
az egyes tag ál la mok sa ját al kot má nyos szer ve ze té re és
gya kor la tá ra tar to zik,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy ösz tö nöz zék a nem ze ti
par la men tek na gyobb mér té kû rész vé te lét az Eu ró pai Unió 
te vé keny sé gé ben, és fo koz zák le he tõ sé gü ket né ze te ik ki -
fej té sé re az Eu ró pai Unió jog al ko tá si ak tu sa i nak ter ve ze -

té re vo nat ko zó an, va la mint azok ban az ügyek ben, ame -
lyek kü lö nös ér dek lõ dé sük re tart hat nak szá mot,

MEGÁLLAPODTAK a kö vet ke zõ ren del ke zé sek ben,
ame lye ket az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés hez, az
 Európai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés hez és az Eu ró -
pai Atom ener gia-kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés hez csa -
tol nak:

I. CÍM

A NEMZETI PARLAMENTEK TÁJÉKOZTATÁSA

1. CIKK

A bi zott sá gi kon zul tá ci ós do ku men tu mo kat (zöld köny -
ve ket és fe hér köny ve ket, va la mint köz le mé nye ket) a Bi -
zott ság azok köz zé té te le idõ pont já ban köz vet le nül to váb -
bít ja a nem ze ti par la men tek nek. A Bi zott ság – az Eu ró pai
Par la ment nek és a Ta nács nak való meg kül dés sel egy ide jû -
leg – to váb bít ja a nem ze ti par la men tek nek az éves jog al -
ko tá si prog ra mot, va la mint min den egyéb, a jog al ko tá si
ter ve zés re vagy a po li ti kai stra té gia ki ala kí tá sá ra vo nat ko -
zó do ku men tu mot.

2. CIKK

Az Eu ró pai Par la ment nek és a Ta nács nak meg kül dött
jog al ko tá si ak tu sok ter ve ze tét to váb bí ta ni kell a nem ze ti
par la men tek nek is.

E jegy zõ könyv al kal ma zá sá ban „jog al ko tá si ak tus ter -
ve ze te” a Bi zott ság azon ja vas la ta, a tag ál la mok egy cso -
port ja vagy az Eu ró pai Par la ment azon kez de mé nye zé se, a
Bí ró ság azon ké rel me, az Eu ró pai Köz pon ti Bank azon
aján lá sa, il let ve az Eu ró pai Be ru há zá si Bank azon ké rel -
me, amely jog al ko tá si ak tus el fo ga dá sá ra irá nyul.

A Bi zott ság tól szár ma zó jog al ko tá si ak tu sok ter ve ze -
tét – az Eu ró pai Par la ment nek és a Ta nács nak való meg -
kül dés sel egy ide jû leg – a Bi zott ság köz vet le nül to váb bít ja
a nem ze ti par la men tek nek.

Az Eu ró pai Par la ment tõl szár ma zó jog al ko tá si ak tu sok -
ra vo nat ko zó ter ve ze tet az Eu ró pai Par la ment köz vet le nül
to váb bít ja a nem ze ti par la men tek nek.

A tag ál la mok egy cso port já tól, a Bí ró ság tól, az Eu ró pai
Köz pon ti Bank tól, il let ve az Eu ró pai Be ru há zá si Bank tól
szár ma zó jog al ko tá si ak tu sok ra vo nat ko zó ter ve ze tet a Ta -
nács to váb bít ja a nem ze ti par la men tek nek.

3. CIKK

A nem ze ti par la men tek a szub szi di a ri tás és az ará nyos -
ság el vé nek al kal ma zá sá ról  szóló jegy zõ könyv ben meg ál -
la pí tott el já rás nak meg fele lõen in do kolt vé le ményt küld -
het nek az Eu ró pai Par la ment, a Ta nács és a Bi zott ság el nö -
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ke i nek arra vo nat ko zó an, hogy egy jog al ko tá si ak tus ter -
ve ze te össz hang ban van-e a szub szi di a ri tás el vé vel.

Amennyi ben a jog al ko tá si ak tus ter ve ze te a tag ál la mok
egy cso port já tól szár ma zik, a Ta nács el nö ke a vo nat ko zó
in do kolt vé le mény(eke)t to váb bít ja e tag ál la mok kor má -
nya i nak.

Amennyi ben a jog al ko tá si ak tus ter ve ze te a Bí ró ság tól,
az Eu ró pai Köz pon ti Bank tól, ille tõ leg az Eu ró pai Be ru há -
zá si Bank tól szár ma zik, a Ta nács el nö ke a vo nat ko zó in -
do kolt vé le mény(eke)t to váb bít ja az érin tett in téz mény nek 
vagy szerv nek.

4. CIKK

A kö zött az idõ pont kö zött, ami kor va la mely jog al ko tá si 
ak tus ter ve ze tét az Unió hi va ta los nyel ve in a nem ze ti par -
la men tek ren del ke zé sé re bo csát ják, és a kö zött az idõ pont
kö zött, ami kor azt el fo ga dás cél já ból, ille tõ leg egy ál lás -
pont jog al ko tá si el já rás ke re té ben tör té nõ el fo ga dá sa cél já -
ból a Ta nács ide ig le nes na pi rend jé re tû zik, egy nyolc he tes
idõ szak nak kell el tel nie. Sür gõs eset ben ki vé tel te he tõ; eb -
ben az eset ben az in do ko kat a Ta nács jogi ak tu sá ban vagy
ál lás pont já ban meg kell je löl ni. A kel lõ en in do kolt sür gõs
ese tek ki vé te lé vel e nyolc he tes idõ szak ban a jog al ko tá si
ak tus ter ve ze té rõl sem mi lyen meg ál la po dás nem köt he tõ.
A kel lõ en in do kolt sür gõs ese tek ki vé te lé vel a jog al ko tá si
ak tus ter ve ze té nek a Ta nács ide ig le nes na pi rend jé re tû zé se 
és az ál lás pont el fo ga dá sa kö zött tíz nap nak kell el tel nie.

5. CIKK

A Ta nács ülé se i nek na pi rend jét és ered mé nyét – be le -
ért ve az azon ülé sek rõl ké szült jegy zõ köny ve ket, ame lyek
so rán a Ta nács jog al ko tá si ak tu sok ter ve ze té rõl ta nács ko -
zik – a tag ál la mok kor má nyai ré szé re tör té nõ to váb bí tás sal 
egy ide jû leg köz vet le nül to váb bí ta ni kell a nem ze ti par la -
men tek nek.

6. CIKK

Amennyi ben az Eu ró pai Ta nács élni kí ván az Eu ró pai
Uni ó ról  szóló szer zõ dés 48. cik ke (7) be kez dé sé nek elsõ,
il let ve má so dik al be kez dé sé ben fog lal tak kal, a nem ze ti
par la men te ket leg alább hat hó nap pal a ha tá ro zat el fo ga dá -
sa elõtt tá jé koz tat ni kell az Eu ró pai Ta nács kez de mé nye -
zé sé rõl.

7. CIKK

A Szám ve võ szék éves je len té sét az Eu ró pai Par la ment -
nek és a Ta nács nak való meg kül dés sel egy ide jû leg tá jé -
koz ta tá sul meg kül di a nem ze ti par la men tek nek.

8. CIKK

Amennyi ben a nem ze ti par la ment nem egy ka ma rás
rend sze rû, az 1–7. cik ket a nem ze ti par la men tet al ko tó
min den ka ma rá ra al kal maz ni kell.

II. CÍM

PARLAMENTEK KÖZÖTTI EGYÜTTMÛKÖDÉS

9. CIKK

Az Eu ró pai Par la ment és a nem ze ti par la men tek kö zö -
sen meg ha tá roz zák az Eu ró pai Uni ón be lül a par la men tek
kö zöt ti ha té kony és rend sze res együtt mû kö dés meg szer ve -
zé sé nek és elõ moz dí tá sá nak mód ját.

10. CIKK

Egy, az uni ós ügyek re sza ko so dott par la men ti bi zott -
sá gok ból álló kon fe ren cia bár mi lyen olyan ész re vé telt
meg fo gal maz hat, ame lyet az Eu ró pai Par la ment, a Ta -
nács és a Bi zott ság fi gyel mé re ér de mes nek tart. A kon -
fe ren cia to váb bá elõ moz dít ja az in for má ci ók és a be vált
gya kor la tok cse ré jét a nem ze ti par la men tek és az Eu ró -
pai Par la ment kö zött, be le ért ve azok kü lön bi zott sá ga it
is. Emel lett a kon fe ren cia meg ha tá ro zott kér dé sek, így
kü lö nö sen a kö zös kül- és biz ton ság po li ti ka, – be le ért ve
a kö zös biz ton ság- és vé de lem po li ti kát – meg vi ta tá sa
cél já ból par la ment kö zi kon fe ren ci á kat is szer vez het. A
kon fe ren cia ál tal meg fo gal ma zott ész re vé te lek a nem ze -
ti par la men te ket nem kö te le zik, és azok ál lás pont ját
nem be fo lyá sol ják.

JEGYZÕKÖNYV
A SZUBSZIDIARITÁS ÉS AZ ARÁNYOSSÁG

ELVÉNEK ALKALMAZÁSÁRÓL

A MAGAS SZERZÕDÕ FELEK,

AZZAL A KÍVÁNSÁGGAL, hogy biz to sít sák, hogy a
dön té se ket az Unió pol gá ra i hoz a le he tõ leg kö ze lebb esõ
szin ten hoz zák meg,

AZZAL A SZÁNDÉKKAL, hogy meg ál la pít sák a
szub szi di a ri tás nak és az ará nyos ság nak az Eu ró pai Uni -
ó ról  szóló szer zõ dés 3b. cik ké ben fog lalt elve al kal ma -
zá sá nak fel té te le it, to váb bá hogy lét re hoz za nak egy, az
ezen el vek al kal ma zá sá nak az el len õr zé sé re irá nyu ló
rend szert,

MEGÁLLAPODTAK a kö vet ke zõ ren del ke zé sek -
ben, ame lye ket az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés hez
és az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés hez
csa tol nak:
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1. CIKK

Va la mennyi in téz mény biz to sít ja a szub szi di a ri tás és az
ará nyos ság el vé nek fo lya ma tos tisz te let ben tar tá sát az
 Európai Uni ó ról  szóló szer zõ dés 3b. cik ké ben meg ha tá ro -
zot tak sze rint.

2. CIKK

A jog al ko tá si ak tu sok ra irá nyu ló ja vas la tok elõ ter jesz -
tése elõtt a Bi zott ság szé les körû kon zul tá ci ót foly tat. En -
nek so rán, adott eset ben, a ter ve zett in téz ke dés re gi o ná lis
és he lyi vo nat ko zá sa it is figye lembe kell ven ni. Kü lö nö sen 
sür gõs ese tek ben a Bi zott ság nem foly tat ilyen konzultá -
ciót. Az erre vo nat ko zó dön té sét a ja vas lat ban meg kell in -
do kol nia.

3. CIKK

E jegy zõ könyv al kal ma zá sá ban „jog al ko tá si ak tus ter -
ve ze te” a Bi zott ság azon ja vas la ta, a tag ál la mok egy cso -
port ja vagy az Eu ró pai Par la ment azon kez de mé nye zé se, a
Bí ró ság azon ké rel me, az Eu ró pai Köz pon ti Bank azon
aján lá sa, il let ve az Eu ró pai Be ru há zá si Bank azon ké rel -
me, amely jog al ko tá si ak tus el fo ga dá sá ra irá nyul.

4. CIKK

A Bi zott ság a jog al ko tá si ak tu sok ter ve ze te it és mó do sí -
tott ter ve ze te it az uni ós jog al ko tók nak tör té nõ to váb bí tás -
sal egy ide jû leg to váb bít ja a nem ze ti par la men tek nek.

Az Eu ró pai Par la ment jog al ko tá si ak tu sok ra vo nat ko zó
ter ve ze te it és mó do sí tott ter ve ze te it to váb bít ja a nem ze ti
par la men tek nek.

A tag ál la mok egy cso port já tól, a Bí ró ság tól, az Eu ró pai
Köz pon ti Bank tól, ille tõ leg az Eu ró pai Be ru há zá si Bank -
tól szár ma zó, jog al ko tá si ak tu sok ra vo nat ko zó ter ve ze te -
ket és mó do sí tott ter ve ze te ket a Ta nács to váb bít ja a tag ál -
la mok nem ze ti par la ment je i nek.

Az Eu ró pai Par la ment a jog al ko tá si ál lás fog la lá sa it, a
Ta nács pe dig az ál lás pont ja it azok el fo ga dá sát köve tõen
to váb bít ja a nem ze ti par la men tek nek.

5. CIKK

A jog al ko tá si ak tu sok ter ve ze te it a szub szi di a ri tás és az
ará nyos ság elve te kin te té ben kü lön in do kol ni kell. Min den 
jog al ko tá si ak tus ter ve ze té nek egy kü lön fel jegy zés ben
rész le te sen tar tal maz nia kell azo kat az ada to kat, ame lyek a 
szub szi di a ri tás és az ará nyos ság el vé vel való össz hang
meg íté lé sé hez szük sé ge sek. En nek a fel jegy zés nek ada to -

kat kell tar tal maz nia a ter ve zet elõ re lát ha tó pénz ügyi ha tá -
sa i ról, to váb bá – irány elv ese té ben – a tag ál la mok, il let ve
adott eset ben a ré gi ók ál tal an nak vég re haj tá sá ra el fo ga -
dan dó jog sza bá lyok ra vo nat ko zó ha tá sa i ról. Az an nak
meg ál la pí tá sá hoz ve ze tõ oko kat, hogy egy uni ós cél az
Unió szint jén job ban meg va ló sít ha tó, mi nõ sé gi és – ahol
csak le het sé ges – mennyi sé gi mu ta tók kal kell alá tá masz ta -
ni. A jog al ko tá si ak tus ter ve ze té nek figye lembe kell ven -
nie an nak szük sé ges sé gét, hogy az Uni ó ra, a nem ze ti kor -
má nyok ra, a re gi o ná lis vagy he lyi ha tó sá gok ra, a gaz da sá -
gi sze rep lõk re és a pol gá rok ra há ru ló pénz ügyi vagy igaz -
ga tá si ter he ket a le he tõ leg ki sebb re csök kent sék, és hogy
azok arány ban áll ja nak az el éren dõ cél ki tû zé sek kel.

6. CIKK

A jog al ko tá si ak tus ter ve ze té nek az Unió hi va ta los
nyel ve in való to váb bí tá sá tól szá mí tott nyolc hé ten be lül
bár mely nem ze ti par la ment, il let ve bár mely nem ze ti par la -
men ti ka ma ra in do kolt vé le ményt küld het az Eu ró pai Par -
la ment, a Ta nács, il let ve a Bi zott ság el nö ké nek, amely ben
is mer te ti azo kat az oko kat, ame lyek alap ján az adott ter ve -
ze tet nem tart ja össze egyez tet he tõ nek a szub szi di a ri tás el -
vé vel. A nem ze ti par la men tek re, il let ve nem ze ti par la men -
ti ka ma rák ra tar to zik, hogy – adott eset ben – a jog al ko tói
ha tás kö rök kel ren del ke zõ re gi o ná lis par la men tek kel
egyez tes se nek.

Amennyi ben a jog al ko tá si ak tus ter ve ze te a tag ál la mok
egy cso port já tól szár ma zik, a Ta nács el nö ke a vé le ményt
to váb bít ja e tag ál la mok kor má nya i nak.

Amennyi ben a jog al ko tá si ak tus ter ve ze te a Bí ró ság tól,
az Eu ró pai Köz pon ti Bank tól, ille tõ leg az Eu ró pai Be ru há -
zá si Bank tól szár ma zik, a Ta nács el nö ke a vé le ményt to -
váb bít ja az érin tett in téz mény nek vagy szerv nek.

7. CIKK

(1) Az Eu ró pai Par la ment, a Ta nács és a Bi zott ság, il let -
ve adott eset ben – amennyi ben a jog al ko tá si ak tus ter ve ze -
te tõ lük szár ma zik – a tag ál la mok cso port ja, a Bí ró ság, az
Eu ró pai Köz pon ti Bank, ille tõ leg az Eu ró pai Be ru há zá si
Bank figye lembe ve szi a nem ze ti par la men tek, il let ve a
nem ze ti par la men ti ka ma rák in do kolt vé le mé nyét.

Min den egyes nem ze ti par la ment nek – a nem ze ti par la -
men ti rend szer nek meg fele lõen el oszt va – két sza va za ta
van. Két ka ma rás nem ze ti par la ment ese tén mind két ka ma -
ra egy-egy sza va zat tal ren del ke zik.

(2) Amennyi ben az in do kolt vé le mé nyek nek a nem ze ti
par la men tek ré szé re az (1) be kez dés má so dik al be kez dé sé -
vel össz hang ban biz to sí tott sza va za tok együt tes össze gé -
nek leg alább egy har ma dát kép vi se lõ ré sze azt ál la pít ja
meg, hogy a jog al ko tá si ak tus ter ve ze te nincs össz hang ban 
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a szub szi di a ri tás el vé vel, a ter ve ze tet fe lül kell vizs gál ni. E 
sza va zat kü szöb az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer -
zõ dés 61i. cik ke alap ján elõ ter jesz tett, a sza bad ság, a biz -
ton ság és a jog ér vé nye sü lé sén ala pu ló tér ség re vo nat ko zó
jog al ko tá si ak tu sok ter ve ze te ese tén az összes sza va zat
egy ne gye de.

E fe lül vizs gá la tot köve tõen a Bi zott ság, il let ve adott
eset ben – amennyi ben a jog al ko tá si ak tus ter ve ze te tõ lük
szár ma zik – a tag ál la mok cso port ja, az Eu ró pai Par la ment, 
a Bí ró ság, az Eu ró pai Köz pon ti Bank vagy az Eu ró pai Be -
ru há zá si Bank a ter ve ze tet fenn tart hat ja, mó do sít hat ja
vagy vissza von hat ja. Ezt a dön tést in do kol ni kell.

(3) Ezen fe lül a ren des jog al ko tá si el já rás ke re té ben,
amennyi ben az in do kolt vé le mé nyek nek a nem ze ti par la -
men tek ré szé re az (1) be kez dés má so dik al be kez dé sé vel
össz hang ban biz to sí tott sza va za tok nak leg alább az egy -
sze rû több sé gét kép vi se lõ ré sze azt ál la pít ja meg, hogy a
jog al ko tá si ak tus ra vo nat ko zó ja vas lat nincs össz hang ban
a szub szi di a ri tás el vé vel, a ja vas la tot fe lül kell vizs gál ni. E 
fe lül vizs gá la tot köve tõen a Bi zott ság a ja vas la tot fenn tart -
hat ja, mó do sít hat ja vagy vissza von hat ja.

Amennyi ben a Bi zott ság úgy ha tá roz, hogy fenn tart ja a
ja vas la tot, in do kolt vé le mény ben alá kell tá masz ta nia,
hogy ál lás pont ja sze rint mi ért fe lel meg a ja vas lat a szub -
szi di a ri tás el vé nek. Ezt az in do kolt vé le ményt a nem ze ti
par la men tek in do kolt vé le mé nyé vel együtt az uni ós jog al -
ko tó elé kell ter jesz te ni, hogy azt az el já rás ban figye lembe
ve gye:

a) az elsõ ol va sat le zá rá sát meg elõ zõ en a jog al ko tó (az
Eu ró pai Par la ment és a Ta nács) meg vizs gál ja a jog al ko tá si 
ja vas lat nak a szub szi di a ri tás el vé vel való össze egyez tet -
he tõ sé gét, kü lö nös fi gyel met for dít va a nem ze ti par la men -
tek több sé ge ál tal ki fe je zett és osz tott vé le ményt tük rö zõ
in do ko lás ra, va la mint a Bi zott ság in do kolt vé le mé nyé re;

b) amennyi ben a jog al ko tó vé le mé nye sze rint – a Ta -
nács tag ja i nak 55%-át ké pe zõ több ség vagy az Eu ró pai
Par la ment ben le adott sza va za tok több sé ge alap ján – a ja -
vas lat a szub szi di a ri tás el vé vel nem össze egyez tet he tõ, a
jog al ko tá si ja vas lat a továb biak ban nem tár gyal ha tó.

8. CIKK

Az Eu ró pai Unió Bí ró sá ga ha tás kör rel ren del ke zik a
szub szi di a ri tás el vét meg sér tõ jog al ko tá si ak tus meg tá ma -
dá sá ra irá nyu ló, va la mely tag ál lam ál tal az Eu ró pai Unió
mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés 230. cik ké ben meg ál la pí tott
el já rás sze rint be nyúj tott, il let ve egy tag ál lam ál tal a sa ját
jog rend je sze rint nem ze ti par la ment je, il let ve a nem ze ti
par la men ti ka ma rá ja ne vé ben hoz zá to váb bí tott ke re se tek
el bí rá lá sá ra.

A hi vat ko zott cikk ben elõ írt sza bá lyok sze rint a Ré gi ók
Bi zott sá ga szin tén ke re set in dí tá si jog gal ren del ke zik az
olyan jog al ko tá si ak tu sok te kin te té ben, ame lyek el fo ga dá -
sá hoz az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés ren -
del ke zé sei sze rint vele kon zul tál ni kell.

9. CIKK

A Bi zott ság min den év ben je len tést nyújt be az Eu ró pai
Ta nács nak, az Eu ró pai Par la ment nek, a Ta nács nak és a
nem ze ti par la men tek nek az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ -
dés 3b. cik ké nek al kal ma zá sá ról. Ezt az éves je len tést a
Gaz da sá gi és Szo ci á lis Bi zott ság nak és a Ré gi ók Bi zott sá -
gá nak is meg kell kül de ni.

JEGYZÕKÖNYV
AZ EUROCSOPORTRÓL

A MAGAS SZERZÕDÕ FELEK,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy ja vít sák a fo ko zot tabb
gaz da sá gi nö ve ke dés fel té te le it az Eu ró pai Uni ó ban, és
e cél ból elõ se gít sék az eu ro öve zet ben a gaz da ság po li ti kák
egy re szo ro sabb össze han go lá sát,

ANNAK TUDATÁBAN, hogy kü lön ren del ke zé se ket
szük sé ges meg ál la pí ta ni az azon tag ál la mok kö zöt ti meg -
erõ sí tett pár be széd ér de ké ben, ame lyek pénz ne me az euro, 
mind ad dig, amíg az euro az Unió va la mennyi tag ál la má -
nak pénz ne mé vé nem vá lik,

MEGÁLLAPODTAK a kö vet ke zõ ren del ke zé sek ben,
ame lye ket az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés hez és az
Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés hez csa tol nak:

1. CIKK

Azon tag ál la mok mi nisz te rei, ame lyek pénz ne me az
euro, egy más kö zött in for má li san ülé sez nek. Ezek re az
ülé sek re szük ség ese tén, az zal a cél lal ke rül sor, hogy meg -
vi tas sák az ál ta luk a kö zös va lu tá val össze füg gés ben kö -
zö sen vi selt kü lön le ges fe le lõs ség gel kap cso la tos kér dé se -
ket. A Bi zott ság részt vesz az ülé se ken. Az Eu ró pai Köz -
pon ti Ban kot meg kell hív ni ezek re az ülé sek re, ame lye ket
a Bi zott ság kép vi se lõi, és azon tag ál la mok pénz ügye kért
fe le lõs mi nisz te re i nek kép vi se lõi ké szí te nek elõ, ame lyek
pénz ne me az euro.

2. CIKK

Azon tag ál la mok mi nisz te rei, ame lyek pénz ne me az
euro, e tag ál la mok több sé gé vel két és fél évre el nö köt vá -
lasz ta nak.

JEGYZÕKÖNYV
AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZÕDÉS

28A. CIKKÉVEL LÉTREHOZOTT
ÁLLANDÓ STRUKTURÁLT

EGYÜTTMÛKÖDÉSRÕL

A MAGAS SZERZÕDÕ FELEK,

TEKINTETTEL az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés
28a. cik ké nek (6) be kez dé sé re és 28e. cik ké re,
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EMLÉKEZTETVE arra, hogy az Unió kö zös kül- és
biz ton ság po li ti kát foly tat, amely a tag ál la mok fel lé pé sei
kö zött egy re nö vek võ fokú össz hang meg va ló sí tá sán ala -
pul,

EMLÉKEZTETVE arra, hogy a kö zös biz ton ság- és vé -
de lem po li ti ka a kö zös kül- és biz ton ság po li ti ka szer ves ré -
sze; hogy e po li ti ka pol gá ri és ka to nai esz kö zök igény be -
vé te lé vel biz to sít ja az Unió mû ve le ti ké pes sé gét; hogy az
Unió eze ket az esz kö zö ket az Egye sült Nem ze tek Alap ok -
má nyá nak alap el ve i vel össz hang ban igény be ve he ti az
 Európai Uni ó ról  szóló szer zõ dés 28b. cik ké ben em lí tett, az 
Uni ón kí vü li bé ke fenn tar tó, konf lik tus meg elõ zõ és a nem -
zet kö zi biz ton sá got erõ sí tõ misszi ók ban; hogy a fen ti fel -
ada to kat a tag ál la mok ál tal ren del ke zés re bo csá tott ké pes -
sé gek al kal ma zá sá val, az egy sé ges erõ el vé vel össz hang -
ban kell vég re haj ta ni,

EMLÉKEZTETVE arra, hogy az Unió kö zös biz ton -
ság- és vé de lem po li ti ká ja nem érin ti az egyes tag ál la mok
biz ton ság- és vé de lem po li ti ká já nak egye di jel le gét,

EMLÉKEZTETVE arra, hogy az Unió kö zös biz ton -
ság- és vé de lem po li ti ká ja tisz te let ben tart ja azok nak a tag -
ál la mok nak az Észak-at lan ti Szer zõ dés alap ján vál lalt kö -
te le zett sé ge it, ame lyek kö zös vé del mü ket az Észak-at lan ti
Szer zõ dés Szer ve ze té ben lát ják meg va ló sí tott nak, és
össze egyez tet he tõ az an nak ke re té ben meg ha tá ro zott kö -
zös biz ton ság- és vé de lem po li ti ká val,

ABBAN A MEGGYÕZÕDÉSBEN, hogy az Unió meg -
erõ sí tett sze re pe a biz ton sá gi és vé del mi kér dé sek kel kap -
cso lat ban – az úgy ne ve zett „Ber lin plusz” rend szer nek
meg fele lõen – hoz zá já rul a meg újult At lan ti Szö vet ség
élet ké pes sé gé hez,

AZZAL AZ ELHATÁROZÁSSAL, hogy biz to sít sák,
hogy az Unió a nem zet kö zi kö zös ség ben tel jes kö rû en ele -
get tud jon ten ni kö te le zett sé ge i nek,

FELISMERVE, hogy az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze te 
kér he ti az Unió se gít sé gét az Egye sült Nem ze tek Alap ok -
má nya VI. és VII. fe je ze te alap ján meg kez dett misszi ók
sür gõs vég re haj tá sá hoz,

FELISMERVE, hogy a biz ton ság- és vé de lem po li ti ka
erõ sí té se a tag ál la mok ré szé rõl erõ fe szí té se ket kí ván a ké -
pes sé gek te rü le tén,

ANNAK TUDATÁBAN, hogy az eu ró pai biz ton ság- és 
vé de lem po li ti ka fej lõ dé sé nek új sza ka szá ba lé pés az érin -
tett tag ál la mok el szánt erõ fe szí té sé vel jár,

EMLÉKEZTETVE an nak fon tos sá gá ra, hogy az Unió
kül ügyi és biz ton ság po li ti kai fõ kép vi se lõ je az ál lan dó
struk tu rált együtt mû kö dés sel kap cso la tos min den in téz ke -
dés ben tel jes kö rû en részt ve gyen,

MEGÁLLAPODTAK a kö vet ke zõ ren del ke zé sek ben,
ame lye ket az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés hez és az
Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés hez csa tol nak:

1. CIKK

Az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés 28a. cik ké nek
(6) be kez dé sé ben em lí tett ál lan dó struk tu rált együtt mû kö -
dés bár mely tag ál lam szá má ra nyit va áll, amely – a Lissza -
bo ni Szer zõ dés ha tály ba lé pé sé nek idõ pont já tól – vál lal ja,
hogy:

a) vé del mi ké pes sé ge it in ten zí veb ben fej lesz ti a több -
nem ze ti sé gû erõk, a fõ eu ró pai fej lesz té si prog ra mok, va -
la mint a vé del mi ké pes ség-fej lesz té si, ku ta tá si, be szer zé si
és fegy ver ze ti kér dé sek kel fog lal ko zó ügy nök ség (Eu ró -
pai Vé del mi Ügy nök ség) te vé keny sé gé hez való nem ze ti
hoz zá já ru lá sa i nak, il let ve – adott eset ben – az azok ban
való rész vé te lé nek fej lesz té sé vel, és

b) ren del ke zik az ah hoz szük sé ges ké pes sé gek kel,
hogy leg ké sõbb 2010-ig – akár nem ze ti szin ten, akár egy
több nem ze ti sé gû erõk bõl álló cso port ré sze ként – olyan
cél zott har ci egy sé ge ket bo csás son a ter ve zett misszi ók
ren del ke zé sé re, ame lyek tak ti kai szin ten gyors re a gá lá sú
tak ti kai cso port ként épül nek fel a tá mo ga tó ele mek kel,
köz tük a köz le ke dés- és a lo gisz ti ka biz to sí tó ele mek kel
együtt, és ame lyek – kü lö nö sen az Egye sült Nem ze tek
Szer ve ze té nek fel ké ré sé re – al kal ma sak az Eu ró pai Uni ó -
ról  szóló szer zõ dés 28b. cik ké ben em lí tett fel ada tok 5–30
na pon be lü li vég re haj tá sá ra, to váb bá ame lyek egy kez de ti
30 na pos idõ sza kon át fenn tart ha tók, és leg alább 120 nap ra 
meg hosszab bít ha tók.

2. CIKK

Az 1. cikk ben em lí tett cél ki tû zé sek el éré se ér de ké ben
az ál lan dó struk tu rált együtt mû kö dés ben részt vevõ tag ál -
la mok kö te le zett sé get vál lal nak arra, hogy:

a) a Lissza bo ni Szer zõ dés ha tály ba lé pé sé tõl kezdõ -
dõen együtt mû köd nek egy más sal a vé del mi fel sze re lé sek
tár gyá ban tör té nõ be ru há zá sok ki adá si szint jé re vo nat ko zó 
jó vá ha gyott cél ki tû zé sek meg va ló sí tá sa ér de ké ben, va la -
mint rend sze re sen fe lül vizs gál ják e cél ki tû zé se ket a biz -
ton sá gi kör nye zet és az Unió nem zet kö zi kö te le zett sé gei
fé nyé ben;

b) vé del mi be ren de zé se i ket a le he tõ leg na gyobb mér -
ték ben kö ze lí tik egy más hoz, kü lö nö sen ka to nai szük ség -
le te ik meg ha tá ro zá sá nak össze han go lá sá val, vé del mi esz -
kö ze ik és ké pes sé ge ik össze vo ná sá val és – szük ség ese -
tén – sza ko sí tá sá val, va la mint a kép zés és a lo gisz ti ka te rü -
le tén tör té nõ együtt mû kö dés ösz tön zé sé vel;

c) konk rét in téz ke dé se ket hoz nak ka to nai ere jük ren -
del ke zés re ál lá sá nak, in te ro pe ra bi li tá sá nak, ru gal mas sá -
gá nak és be vet he tõ sé gé nek fo ko zá sa ér de ké ben, kü lö nö -
sen kö zös cél ki tû zé se ik meg ha tá ro zá sá val a ka to nai kö te -
le zett ség vál la lá sok te rü le tén, be le ért ve – adott eset ben – a
nem ze ti dön tés ho za ta li el já rá sok fe lül vizs gá la tát;

d) együtt mû köd nek an nak biz to sí tá sa ér de ké ben, hogy
meg te gyék a szük sé ges in téz ke dé se ket – a több nem ze ti sé -
gû meg kö ze lí té se ket is be le ért ve és az Észak-at lan ti Szer -
zõ dés Szer ve ze té nek ke re té ben vál lalt kö te le zett sé gek sé -
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rel me nél kül – a „Ké pes ség fej lesz té si Me cha niz mus” ke -
re té ben ész lelt hi á nyos sá gok meg szün te té sé re;

e) adott eset ben részt vesz nek az Eu ró pai Vé del mi
Ügy nök ség ke re té ben nagy sza bá sú kö zös vagy eu ró pai
fel sze re lé si prog ra mok ki dol go zá sá ban.

3. CIKK

Az Eu ró pai Vé del mi Ügy nök ség hoz zá já rul a ké pes sé -
gek re vo nat ko zó an a részt vevõ tag ál la mok hozzájárulá -
sainak, így kü lö nö sen a 2. cikk alap ján meg ál la pí tan dó fel -
té te lek sze rint biz to sí tott hoz zá já ru lá sok rend sze res ér té -
ke lé sé hez, és er rõl éven te leg alább egy al ka lom mal je len -
tést ké szít. Az ér té ke lés az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ -
dés 28e. cik ké vel össz hang ban el fo ga dott ta ná csi aján lá -
sok és ha tá ro za tok alap já ul szol gál hat.

JEGYZÕKÖNYV
AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZÕDÉS 

6. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSÉVEL
ÖSSZEFÜGGÉSBEN AZ UNIÓNAK AZ EMBERI

JOGOK ÉS ALAPVETÕ SZABADSÁGOK
VÉDELMÉRÕL SZÓLÓ EURÓPAI

EGYEZMÉNYHEZ TÖRTÉNÕ
CSATLAKOZÁSÁRÓL

A MAGAS SZERZÕDÕ FELEK,

MEGÁLLAPODTAK a kö vet ke zõ ren del ke zé sek ben,
ame lye ket az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés hez és az
Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés hez csa tol nak:

1. CIKK

Az Uni ó nak az em be ri jo gok és alap ve tõ sza bad sá gok
vé del mé rõl  szóló eu ró pai egyez mény hez (a továb biak ban:
eu ró pai egyez mény) tör té nõ, az Eu ró pai Uni ó ról  szóló
szer zõ dés 6. cik ké nek (2) be kez dé sé ben elõ írt csat la ko zá -
sá val kap cso la tos meg ál la po dás nak ren del kez nie kell az
Unió és az uni ós jog sa já tos jel lem zõ i nek meg õr zé sé rõl,
kü lö nös te kin tet tel:

a) az Uni ó nak az eu ró pai egyez mény el len õr zõ szer ve i -
ben való eset le ges rész vé te lé re vo nat ko zó kü lön le ges sza -
bá lyok ra;

b) az an nak biz to sí tá sá hoz szük sé ges me cha niz mu sok -
ra, hogy a nem tag ál la mok ál tal be nyúj tott ke re se te ket és
az egyé ni ke re se te ket meg fele lõen a tag ál la mok, il let -
ve – adott eset ben – az Unió el len he lye sen nyújt sák be.

2. CIKK

Az 1. cikk ben em lí tett meg ál la po dás nak biz to sí ta nia
kell, hogy a csat la ko zás nem érin ti sem az Unió, sem az

Unió in téz mé nye i nek ha tás kö re it. Biz to sí ta nia kell to váb -
bá, hogy az ab ban fog lal tak sem mi lyen mó don nem be fo -
lyá sol ják a tag ál la mok nak az eu ró pai egyez ménnyel, és
kü lö nö sen an nak jegy zõ köny ve i vel, to váb bá a tag ál la mok
ál tal az eu ró pai egyez mény 15. cik ké vel össz hang ban tett,
az eu ró pai egyez mény tõl el té rõ in téz ke dé sek kel és a tag ál -
la mok ál tal az eu ró pai egyez mény 57. cik ké vel össz hang -
ban tett fenn tar tá sok kal kap cso la tos hely ze tét.

3. CIKK

Az 1. cikk ben em lí tett ren del ke zé sek egyi ke sem érin ti
az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés 292. cik két.

JEGYZÕKÖNYV
A BELSÕ PIACRÓL ÉS A VERSENYRÕL

A MAGAS SZERZÕDÕ FELEK,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Eu ró pai Uni ó ról  szóló
szer zõ dés 2. cik ké ben meg ha tá ro zott bel sõ piac olyan
rend szert fog lal ma gá ban, amely biz to sít ja azt, hogy a ver -
seny ne tor zul jon,

MEGÁLLAPODTAK ab ban, hogy,
az Unió e cél ból szük ség ese tén in téz ke dé se ket fo gad el

a Szer zõ dé sek ren del ke zé sei, köz tük az Eu ró pai Unió mû -
kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés 308. cik ke alap ján.

E jegy zõ köny vet az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés -
hez és az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés hez
csa tol ják.

JEGYZÕKÖNYV
AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJOGI CHARTÁJÁNAK

LENGYELORSZÁGRA ÉS AZ
EGYESÜLT KIRÁLYSÁGRA TÖRTÉNÕ

ALKALMAZÁSÁRÓL

A MAGAS SZERZÕDÕ FELEK,

MIVEL az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés 6. cik ké ben 
az Unió el is me ri az Eu ró pai Unió Alap jo gi Char tá já ban
fog lalt jo go kat, sza bad sá go kat és el ve ket,

MIVEL a Char tát szi go rú an a fent em lí tett 6. cikk nek és
a Char ta VII. cí mé nek meg fele lõen kell al kal maz ni,

MIVEL a fent em lí tett 6. cikk elõ ír ja, hogy a Char tát
Len gyel or szág és az Egye sült Ki rály ság bí ró sá ga i nak szi -
go rú an az ugyan ezen cikk ben em lí tett ma gya rá za tok nak
meg fele lõen kell al kal maz ni uk és ér tel mez ni ük,

MIVEL a Char ta jo go kat és el ve ket egy aránt tar tal maz,

MIVEL a Char ta mind pol gá ri és po li ti kai jel le gû, mind
pe dig gaz da sá gi és szo ci á lis jel le gû ren del ke zé se ket is tar -
tal maz,
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MIVEL a Char ta újó lag meg erõ sí ti az Unió ál tal el is -
mert jo go kat, sza bad sá go kat és el ve ket, és e jo go kat lát ha -
tób bá te szi, ugyan ak kor nem te remt új jo go kat és el ve ket,

EMLÉKEZTETVE Len gyel or szág nak és az Egye sült
Ki rály ság nak az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés, az
 Európai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés és ál ta lá ban az
uni ós jog sze rin ti kö te le zett sé ge i re,

TUDOMÁSUL VÉVE Len gyel or szág és az Egye sült
Ki rály ság azon óha ját, hogy tisz táz zák a Char ta al kal ma -
zá sá nak egyes szem pont ja it,

AZZAL AZ ÓHAJJAL ezért, hogy tisz táz zák a Char ta
al kal ma zá sát Len gyel or szág és az Egye sült Ki rály ság joga 
és köz igaz ga tá si in téz ke dé sei te kin te té ben, va la mint an -
nak Len gyel or szá gon és az Egye sült Ki rály sá gon be lü li
jogi ér vé nye sít he tõ sé gét,

MEGERÕSÍTVE, hogy az eb ben a jegy zõ könyv ben
fog lalt, a Char ta kü lö nös ren del ke zé se i nek mû kö dé sé re
vo nat ko zó hi vat ko zá sok sem mi kép pen nem érin tik a
Char ta töb bi ren del ke zé sé nek mû kö dé sét,

MEGERÕSÍTVE, hogy ez a jegy zõ könyv nem érin ti a
Char tá nak a töb bi tag ál lam ra való al kal ma zá sát,

MEGERÕSÍTVE, hogy ez a jegy zõ könyv nem érin ti
Len gyel or szág nak és az Egye sült Ki rály ság nak az Eu ró pai 
Uni ó ról  szóló szer zõ dés, az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl
 szóló szer zõ dés és ál ta lá ban az uni ós jog sze rin ti kö te le -
zett sé ge it,

MEGÁLLAPODTAK a kö vet ke zõ ren del ke zé sek ben,
ame lye ket az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés hez és az
Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés hez csa tol nak:

1. CIKK

(1) A Char ta nem ter jesz ti ki az Eu ró pai Unió Bí ró sá gá -
nak, Len gyel or szág vagy az Egye sült Ki rály ság bár mely
bí ró sá gá nak vagy tör vényszékének ha tás kö rét az an nak
meg ál la pí tá sá ra való le he tõ ség re, hogy Len gyel or szág
vagy az Egye sült Ki rály ság tör vényi, ren de le ti és köz igaz -
ga tá si ren del ke zé sei, gya kor la tai vagy in téz ke dé sei nin -
cse nek össz hang ban azok kal az alap ve tõ jo gok kal, sza -
bad sá gok kal és el vek kel, ame lye ket a Char ta újó lag meg -
erõ sít.

(2) Így kü lö nö sen, és min den ké tely el osz la tá sá ra, a Char ta 
IV. cí mé ben sem mi nem ke let kez tet Len gyel or szág ra vagy
az Egye sült Ki rály ság ra al kal maz ha tó, jo gi lag ér vé nye sít he tõ 
jo go kat, ki vé ve, ha Len gyel or szág vagy az Egye sült Ki rály -
ság ilyen jo gok ról nem ze ti jo gá ban ren del ke zik.

2. CIKK

Amennyi ben a Char ta va la mely ren del ke zé se nem ze ti
jog sza bá lyok ra vagy gya kor la tok ra hi vat ko zik, Len gyel -

or szág ban vagy az Egye sült Ki rály ság ban ki zá ró lag annyi -
ban kell al kal maz ni, amennyi ben a ben ne fog lalt jo go kat
és el ve ket Len gyel or szág vagy az Egye sült Ki rály ság jog -
sza bá lya i ban és gya kor la tá ban el is me rik.

JEGYZÕKÖNYV
A MEGOSZTOTT HATÁSKÖRÖK

GYAKORLÁSÁRÓL

A MAGAS SZERZÕDÕ FELEK,

MEGÁLLAPODTAK a kö vet ke zõ ren del ke zé sek ben,
ame lye ket az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés hez és az
Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés hez csa tol nak:

EGYETLEN CIKK

Hi vat ko zás sal az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer -
zõ dés meg osz tott ha tás kö rök rõl  szóló 2a. cik ké nek (2) be -
kez dé sé re, ami kor az Unió egy adott te rü le ten fel lép, a ha -
tás kör e gya kor lá sa ki zá ró lag azok ra az ele mek re ter jed ki,
ame lyek re a szó ban for gó uni ós fel lé pés vo nat ko zik, és en -
nek meg fele lõen nem ter jed ki a te rü let egé szé re.

JEGYZÕKÖNYV
AZ ÁLTALÁNOS ÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

A MAGAS SZERZÕDÕ FELEK,

HANGSÚLYOZNI KÍVÁNVA az ál ta lá nos ér de kû
szol gál ta tá sok je len tõ sé gét,

MEGÁLLAPODTAK a kö vet ke zõ ér tel me zõ ren del ke -
zé sek ben, ame lye ket az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés -
hez és az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés hez
csa tol nak:

1. CIKK

Az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés 16. cik -
ke sze rin ti ál ta lá nos gaz da sá gi ér de kû szol gál ta tá sok ra vo -
nat ko zó kö zös uni ós ér té kek ma guk ban fog lal ják kü lö nö -
sen:

– a nem ze ti, re gi o ná lis és he lyi ha tó sá gok alap ve tõ sze -
re pét és szé les mér le ge lé si jog kö rét a te kin tet ben, hogy a
fel hasz ná lók igé nye i hez a le he tõ leg kö ze lebb álló mó don
ho gyan gon dos kod ja nak az ál ta lá nos gaz da sá gi ér de kû
szol gál ta tá sok nyúj tá sá ról, más ál tal való el lá tá sá ról, il let -
ve meg szer ve zé sé rõl;

– a kü lön bö zõ, ál ta lá nos gaz da sá gi ér de kû szol gál ta tá -
sok sok fé le sé gét, va la mint a fel hasz ná lók igé nyei és pre fe -
ren ci ái kö zöt ti kü lönb sé ge ket, ame lyek föld raj zi, tár sa dal -
mi és kul tu rá lis kü lönb sé gek bõl ered het nek;
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– a ma gas mi nõ sé gi szin tet, ma gas fokú biz ton sá got és
meg fi zet he tõ sé get, az egyen lõ bá nás mó dot, va la mint az
egye te mes hoz zá fé rés és a fel hasz ná lói jo gok elõmozdí tását.

2. CIKK

A Szer zõ dé sek ben fog lalt ren del ke zé sek nem érin tik a
tag ál la mok arra vo nat ko zó ha tás kö rét, hogy ál ta lá nos ér -
de kû, nem gaz da sá gi jel le gû szol gál ta tá sok nyúj tá sá ról,
más ál tal való el lá tá sá ról, il let ve meg szer ve zé sé rõl gon -
dos kod ja nak.

JEGYZÕKÖNYV
AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZÕDÉS 

9C. CIKKE (4) BEKEZDÉSÉNEK ÉS AZ EURÓPAI
UNIÓ MÛKÖDÉSÉRÕL SZÓLÓ SZERZÕDÉS 

205. CIKKE (2) BEKEZDÉSÉNEK EGYRÉSZRÕL
2014. NOVEMBER 1. ÉS 2017. MÁRCIUS 31.

KÖZÖTTI, MÁSRÉSZRÕL 2017. ÁPRILIS 1-JÉTÕL
KEZDÕDÕ VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ

 TANÁCSI HATÁROZATRÓL

A MAGAS SZERZÕDÕ FELEK,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Eu ró pai Uni ó ról  szóló
szer zõ dés 9c. cik ke (4) be kez dé sé nek és az Eu ró pai Unió
mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés 205. cik ke (2) be kez dé sé nek
egy rész rõl 2014. no vem ber 1. és 2017. már ci us 31. kö zöt -
ti, más rész rõl 2017. áp ri lis 1-jé tõl kez dõ dõ vég re haj tá sá ról 
 szóló ta ná csi ha tá ro zat ról (a továb biak ban: a ha tá ro zat)
való meg ál la po dás a Lissza bo ni Szer zõ dés jó vá ha gyá sa -
kor alap ve tõ fon tos sá gú volt,

MEGÁLLAPODTAK a kö vet ke zõ ren del ke zé sek ben,
ame lye ket az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés hez és az
Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés hez csa tol nak:

EGYETLEN CIKK

Azt meg elõ zõ en, hogy a Ta nács bár mely olyan ter ve ze -
tet meg vizs gál, amely nek cél ja akár a ha tá ro zat nak vagy a
ha tá ro zat va la mely ren del ke zé sé nek mó do sí tá sa vagy ha -
tá lyon kí vül he lye zé se, akár az Unió egy má sik jogi ak tu -
sá nak mó do sí tá sa ré vén ha tá lyá nak vagy tar tal má nak köz -
ve tett mó do sí tá sa, az Eu ró pai Ta nács az Eu ró pai Uni ó ról
 szóló szer zõ dés 9b. cik ké nek (4) be kez dé sé vel össz hang -
ban kon szen zus sal el jár va elõ ze tes ta nács ko zást tart az
em lí tett ter ve zet rõl.

JEGYZÕKÖNYV
AZ ÁTMENETI RENDELKEZÉSEKRÕL

A MAGAS SZERZÕDÕ FELEK,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a Lissza bo ni Szer zõ dés
ha tály ba lé pé se elõtt al kal ma zan dó Szer zõ dé sek in téz mé -

nyi ren del ke zé sei és az em lí tett szer zõ dés ben elõ írt ren del -
ke zé sek kö zöt ti át me net meg szer ve zé se ér de ké ben át me -
ne ti ren del ke zé se ket szük sé ges meg ál la pí ta ni,

MEGÁLLAPODTAK a kö vet ke zõ ren del ke zé sek ben,
ame lye ket az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés hez, az
 Európai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés hez és az Eu ró -
pai Atom ener gia-kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés hez csa -
tol nak:

1. CIKK

Eb ben a jegy zõ könyv ben a „Szer zõ dé sek” ki fe je zés az
Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés re, az Eu ró pai Unió mû -
kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés re és az Eu ró pai Atom ener -
gia-kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés re utal.

I. CÍM

AZ EURÓPAI PARLAMENTRE VONATKOZÓ
RENDELKEZÉSEK

2. CIKK

Az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés 9a. cik ke (2) be kez -
dé sé nek má so dik al be kez dé sé vel össz hang ban az Eu ró pai
Ta nács – a 2009-es eu ró pai par la men ti vá lasz tá so kat meg -
elõ zõ en kel lõ idõ ben – ha tá ro za tot fo gad el, amely ben
meg ha tá roz za az Eu ró pai Par la ment össze té te lét.

Az Eu ró pai Par la ment 2004–2009-es meg bí za tá si idõ -
sza ká nak vé gé ig az eu ró pai par la men ti kép vi se lõi he lyek
össze té te le és szá ma a Lissza bo ni Szer zõ dés ha tály ba lé pé -
sé nek idõ pont já ban ha tály ban lé võ vel meg egye zõ.

II. CÍM

A MINÕSÍTETT TÖBBSÉGRE VONATKOZÓ
RENDELKEZÉSEK

3. CIKK

(1) Az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés 9c. cik ké nek
(4) be kez dé sé vel össz hang ban az em lí tett be kez dés ben
fog lalt ren del ke zé sek, va la mint az Eu ró pai Unió mû kö dé -
sé rõl  szóló szer zõ dés 205. cik ké nek (2) be kez dé sé ben fog -
lalt ren del ke zé sek, ame lyek az Eu ró pai Ta nács ban és a Ta -
nács ban a mi nõ sí tett több ség meg ha tá ro zá sá ra vo nat koz -
nak, 2014. no vem ber 1-jén lép nek ha tály ba.

(2) 2014. no vem ber 1. és 2017. már ci us 31. kö zött,
amennyi ben egy jogi ak tust mi nõ sí tett több ség gel kell el -
fo gad ni, a Ta nács bár mely tag ja kér he ti, hogy a jogi ak tust
a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott mi nõ sí tett több ség gel fo -
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gad ják el. Eb ben az eset ben a (3) és (4) be kez dést kell al -
kal maz ni.

(3) A kö vet ke zõ ren del ke zé sek – az Eu ró pai Unió mû -
kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés 201a. cik ke (1) be kez dé se má -
so dik al be kez dé sé nek sé rel me nél kül – 2014. ok tó ber
31-ig ha tály ban ma rad nak:

Amennyi ben az Eu ró pai Ta nács, il let ve a Ta nács el já rá -
sá hoz mi nõ sí tett több ség szük sé ges, tag ja ik sza va za ta it a
kö vet ke zõ kép pen kell sú lyoz ni:

Bel gi um 12
Bul gá ria 10
Cseh Köz tár sa ság 12
Dá nia 7
Né met or szág 29
Észt or szág 4
Ír or szág 7
Gö rög or szág 12
Spa nyol or szág 27
Fran cia or szág 29
Olasz or szág 29
Cip rus 4
Lett or szág 4
Lit vá nia 7
Lu xem burg 4
Ma gyar or szág 12
Mál ta 3
Hol lan dia 13
Auszt ria 10
Len gyel or szág 27
Por tu gá lia 12
Ro má nia 14
Szlo vé nia 4
Szlo vá kia 7
Finn or szág 7
Svéd or szág 10
Egye sült Ki rály ság 29

A jogi ak tu sok el fo ga dá sá hoz a ta gok több sé ge ál tal le -
adott leg alább 255 igen sza va zat szük sé ges, ha azo kat a
Szer zõ dé sek ér tel mé ben a Bi zott ság ja vas la ta alap ján kell
el fo gad ni. Egyéb ese tek ben a jogi ak tu sok el fo ga dá sá hoz
leg alább a ta gok két har ma da ál tal le adott, leg alább 255
igen sza va zat szük sé ges.

Ha az Eu ró pai Ta nács vagy a Ta nács va la mely jogi ak -
tu sát mi nõ sí tett több ség gel kell el fo gad ni, az Eu ró pai Ta -
nács, il let ve a Ta nács bár mely tag ja kér he ti an nak meg -
vizs gá lá sát, hogy a mi nõ sí tett több sé get adó tag ál la mok
kép vi se lik-e az Unió né pes sé gé nek leg alább 62%-át.
Amennyi ben ez a fel té tel nem tel je sül, a jogi ak tus nem ke -
rül el fo ga dás ra.

(4) 2014. ok tó ber 31-ig azok ban az ese tek ben, ami kor a
Szer zõ dé sek ér tel mé ben a Ta nács nak nem az összes tag ja
vesz részt a sza va zás ban, ne ve ze te sen az Eu ró pai Unió
mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés 205. cik ké nek (3) be kez dé -
sé vel össz hang ban meg ha tá ro zott mi nõ sí tett több ség re

tör té nõ hi vat ko zás ese tén, a mi nõ sí tett több sé get a sú lyo -
zott sza va za tok ugyan olyan ará nyá ban, és a Ta nács tag ja i -
nak ugyan olyan ará nyá ban, va la mint adott eset ben a tag ál -
la mok né pes sé gé nek ugyan olyan szá za lé ká ban kell meg -
ha tá roz ni, mint aho gyan azt az e cikk (3) be kez dé se meg -
ha tá roz za.

III. CÍM

A TANÁCS FORMÁCIÓIRA VONATKOZÓ
RENDELKEZÉSEK

4. CIKK

Az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés 9c. cik ke (6) be kez -
dé sé nek elsõ al be kez dé sé ben em lí tett ha tá ro zat ha tály ba -
lé pé sé ig a Ta nács ülé sei az em lí tett be kez dés má so dik és
har ma dik al be kez dé sé ben em lí tett for má ci ó ban, va la mint
az Ál ta lá nos Ügyek Ta ná csá nak egy sze rû több ség gel ho -
zott ha tá ro za tá val meg ál la pí tott lis tán sze rep lõ más for má -
ci ók ban foly nak.

IV. CÍM

A BIZOTTSÁGRA VONATKOZÓ
RENDELKEZÉSEK,

BELEÉRTVE AZ UNIÓ KÜLÜGYI ÉS
BIZTONSÁGPOLITIKAI FÕKÉPVISELÕJÉT IS

5. CIKK

A Lissza bo ni Szer zõ dés ha tály ba lé pé sé nek idõ pont já -
ban hi va tal ban lévõ bi zott sá gi ta gok hi va ta li ide jü ket vé -
gig ki töl tik. Az Unió kül ügyi és biz ton ság po li ti kai fõ kép -
vi se lõ je ki ne ve zé sé nek nap ján azon ban a fõ kép vi se lõ vel
azo nos ál lam pol gár sá gú bi zott sá gi tag meg bí za tá sa meg -
szû nik.

V. CÍM

A TANÁCS FÕTITKÁRÁRA/A KÖZÖS KÜL- 
ÉS BIZTONSÁGPOLITIKA FÕKÉPVISELÕJÉRE 

ÉS A TANÁCS FÕTITKÁRHELYETTESÉRE
VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

6. CIKK

A Ta nács fõ tit ká rá nak/a kö zös kül- és biz ton ság po li ti ka
fõ kép vi se lõ jé nek és a Ta nács fõ tit kár he lyet te sé nek meg bí -
za tá sa a Lissza bo ni Szer zõ dés ha tály ba lé pé sé nek idõ pont -
já ban meg szû nik. A Ta nács az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl
 szóló szer zõ dés 207. cik ké nek (2) be kez dé sé vel össz hang -
ban ki ne ve zi a fõ tit kárt.
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VI. CÍM
A TANÁCSADÓ SZERVEKRE VONATKOZÓ

RENDELKEZÉSEK

7. CIKK

Az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés 258. cik -
ké ben em lí tett ha tá ro zat ha tály ba lé pé sé ig a Gaz da sá gi és
Szo ci á lis Bi zott ság tag ja i nak meg osz lá sa a kö vet ke zõ:

Bel gi um 12
Bul gá ria 12
Cseh Köz tár sa ság 12
Dá nia 9
Né met or szág 24
Észt or szág 7
Ír or szág 9
Gö rög or szág 12
Spa nyol or szág 21
Fran cia or szág 24
Olasz or szág 24
Cip rus 6
Lett or szág 7
Lit vá nia 9
Lu xem burg 6
Ma gyar or szág 12
Mál ta 5
Hol lan dia 12
Auszt ria 12
Len gyel or szág 21
Por tu gá lia 12
Ro má nia 15
Szlo vé nia 7
Szlo vá kia 9
Finn or szág 9
Svéd or szág 12
Egye sült Ki rály ság 24

8. CIKK

Az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés 263. cik -
ké ben em lí tett ha tá ro zat ha tály ba lé pé sé ig a Ré gi ók Bi zott -
sá ga tag ja i nak meg osz lá sa a kö vet ke zõ:

Bel gi um 12
Bul gá ria 12
Cseh Köz tár sa ság 12
Dá nia 9
Né met or szág 24
Észt or szág 7
Ír or szág 9
Gö rög or szág 12
Spa nyol or szág 21
Fran cia or szág 24

Olasz or szág 24
Cip rus 6
Lett or szág 7
Lit vá nia 9
Lu xem burg 6
Ma gyar or szág 12
Mál ta 5
Hol lan dia 12
Auszt ria 12
Len gyel or szág 21
Por tu gá lia 12
Ro má nia 15
Szlo vé nia 7
Szlo vá kia 9
Finn or szág 9
Svéd or szág 12
Egye sült Ki rály ság 24

VII. CÍM
AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZÕDÉS

V. ÉS VI. CÍME ALAPJÁN A LISSZABONI
SZERZÕDÉS HATÁLYBALÉPÉSE ELÕTT

ELFOGADOTT JOGI AKTUSOKRA VONATKOZÓ
ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

9. CIKK

Az uni ós in téz mé nyek, szer vek és hi va ta lok ál tal az
 Európai Uni ó ról  szóló szer zõ dés alap ján a Lissza bo ni
Szer zõ dés ha tály ba lé pé se elõtt el fo ga dott jogi ak tu sok
jog ha tá sa mind ad dig fenn ma rad, amíg azo kat a Szerzõ -
dések alap ján ha tá lyon kí vül nem he lye zik, sem mis nek
nem nyil vá nít ják, vagy nem mó do sít ják. Ugyan ez vo nat -
ko zik a tag ál la mok kö zött az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer -
zõ dés alap ján meg kö tött meg ál la po dá sok ra.

10. CIKK

(1) Át me ne ti in téz ke dés ként a bün te tõ ügyek ben foly ta -
tott rend õrségi és igaz ság ügyi együtt mû kö dés te rü le tén a
Lissza bo ni Szer zõ dés ha tály ba lé pé se elõtt el fo ga dott jogi
ak tu sok te kin te té ben az in téz mé nyek az em lí tett szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé nek idõ pont já ban a kö vet ke zõ ha tás kör rel
fog nak ren del kez ni: a Bi zott ság nak az Euró pai Unió mû -
kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés 226. cik ke sze rin ti ha tás kö rei
nem al kal maz ha tók, az Euró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés -
nek a Lissza bo ni Szer zõ dés ha tály ba lé pé se elõtt ha tá lyos
vál to za ta VI. cí mé ben az Euró pai Unió Bí ró sá gá ra ru há -
zott ha tás kö rök pe dig vál to zat la nok ma rad nak ab ban az
eset ben is, ha azok el fo ga dá sá ra az Euró pai Uni ó ról  szóló
szer zõ dés ko ráb bi 35. cik ke (2) be kez dé sé nek ér tel mé ben
ke rült sor.
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(2) Az (1) be kez dés ben em lí tett jogi ak tu sok mó do sí tá sa 
azt von ja maga után, hogy az (1) be kez dés ben em lí tett
 intézményeknek a Szer zõ dé sek ben meg ha tá ro zott ha tás -
kö re it a mó do sí tott jogi ak tus te kin te té ben az az zal érin tett
tag ál la mok ra al kal maz ni kell.

(3) Az (1) be kez dés ben fog lalt át me ne ti in téz ke dés a
Lissza bo ni Szer zõ dés ha tály ba lé pé sét kö ve tõ öt év el tel té -
vel min den kép pen ha tá lyát vesz ti.

(4) Az Egye sült Ki rály ság a (3) be kez dés ben em lí tett
 átmeneti idõ szak le jár ta elõtt leg ké sõbb hat hó nap pal be je -
lent he ti a Ta nács nak, hogy az (1) be kez dés ben em lí tett
jogi ak tu sok te kin te té ben nem fo gad ja el az (1) be kez dés -
ben em lí tett in téz mé nyek nek a Szer zõ dé sek ben megha -
tározott ha tás kö re it. Amennyi ben az Egye sült Ki rály ság
ilyen be je len tést tesz, a (3) be kez dés ben em lí tett át me ne ti
idõ szak le jár tá tól kez dõ dõ en az (1) be kez dés ben em lí tett
jogi ak tu sok nak az Egye sült Ki rály ság te kin te té ben  való
al kal ma zá sa meg szû nik. Ez az al be kez dés nem al kal ma -
zan dó azon mó do sí tott jogi ak tu sok vo nat ko zá sá ban, ame -
lye ket a (2) be kez dés ér tel mé ben al kal maz ni kell az Egye -
sült Ki rály ság ra.

A Ta nács a Bi zott ság ja vas la ta alap ján, mi nõ sí tett több -
ség gel meg ha tá roz za a szük sé ges át me ne ti, il let ve az
e hely zet bõl kö vet ke zõ egyéb in téz ke dé se ket. Az Egye sült 
Ki rály ság nem vesz részt en nek a ha tá ro zat nak az el fo ga -
dá sá ban. A Ta nács tag ja i nak mi nõ sí tett több sé gét az Eu ró -
pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés 205. cik ke (3) be -
kez dé se a) pont já nak meg fele lõen kell meg ha tá roz ni.

A Ta nács a Bi zott ság ja vas la ta alap ján, mi nõ sí tett több -
ség gel el fo ga dott ha tá ro zat ban úgy ren del kez het, hogy az
Egye sült Ki rály ság nak vi sel nie kell az em lí tett jogi ak tu -
sok al kal ma zá sá ban  való rész vé te lé nek meg szû né se foly -
tán szük ség sze rû en és el ke rül he tet le nül fel me rü lõ köz vet -
len pénz ügyi kö vet kez mé nye ket.

(5) Az Egye sült Ki rály ság ezt köve tõen bár mi kor be je -
lent he ti a Ta nács nak, hogy részt kí ván ven ni azon jogi
 aktusok al kal ma zá sá ban, ame lyek nek az al kal ma zá sa rá
néz ve a (4) be kez dés elsõ al be kez dé se ér tel mé ben meg -
szûnt. Eb ben az eset ben a konk rét eset tõl füg gõ en az Eu ró -
pai Unió ke re té be be il lesz tett schen ge ni vív má nyok ról
 szóló jegy zõ könyv, il let ve az Egye sült Ki rály ság nak és
 Írországnak a sza bad sá gon, a biz ton sá gon és a jog ér vé -
nye sü lé sén ala pu ló tér ség te kin te té ben fenn ál ló helyze -
térõl  szóló jegy zõ könyv meg fe le lõ ren del ke zé se it kell al -
kal maz ni. Az in téz mé nyek ha tás kö rei ezen jogi ak tu sok
vo nat ko zá sá ban meg egyez nek a Szer zõ dé sek ben meg ha -
tá ro zott ha tás kö rök kel. Az Unió in téz mé nyei és az Egye -
sült Ki rály ság a meg fe le lõ jegy zõ könyv sze rint el jár va
arra kell tö re ked ni ük, hogy a le he tõ leg na gyobb mér ték -
ben hely re ál lít sák az Egye sült Ki rály ság nak a sza bad sá -
gon, a biz ton sá gon és a jog ér vé nye sü lé sén ala pu ló tér ség
te rén el ért uni ós vív má nyok al kal ma zá sá ban  való rész vé -
te lét úgy, hogy az ko mo lyab ban ne hát rál tas sa az em lí tett
vív má nyok kü lön bö zõ ele me i nek gya kor la ti ér vé nye sü lé -
sét, és tisz te let ben tart sa azok össz hang ját.

B. A LISSZABONI SZERZÕDÉSHEZ CSATOLANDÓ
JEGYZÕKÖNYVEK

1. JEGYZÕKÖNYV
AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZÕDÉSHEZ,

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ
SZERZÕDÉSHEZ, ILLETVE AZ EURÓPAI

ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ
SZERZÕDÉSHEZ CSATOLT JEGYZÕKÖNYVEK

MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A MAGAS SZERZÕDÕ FELEK,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy az Eu ró pai Uni ó ról  szóló
szer zõ dés hez, az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés -
hez, il let ve az Eu ró pai Atom ener gia-kö zös sé get lét re ho zó
szer zõ dés hez csa tolt jegy zõ köny ve ket mó do sít sák an nak
ér de ké ben, hogy azo kat a Lissza bo ni Szer zõ dés új sza bá -
lya i hoz iga zít sák,

MEGÁLLAPODTAK a kö vet ke zõ ren del ke zé sek ben,
ame lye ket a Lissza bo ni Szer zõ dés hez csa tol nak:

1. CIKK

1. Az e szer zõ dés ha tály ba lé pé se kor ha tály ban lévõ
jegy zõ köny vek, ame lye ket az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer -
zõ dés hez, az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés hez,
il let ve az Eu ró pai Atom ener gia-kö zös sé get lét re ho zó szer -
zõ dés hez csa tol tak, e cikk ren del ke zé se i nek meg fele lõen
mó do sul nak.

A. HORIZONTÁLIS MÓDOSÍTÁSOK

2. A Lissza bo ni Szer zõ dés 2. cik ké nek 2. pont já ban
meg ha tá ro zott ho ri zon tá lis mó do sí tá so kat – a d), e) és
j) pont ki vé te lé vel – al kal maz ni kell az e cikk ben em lí tett
jegy zõ köny vek re.

3. Az e cikk 1. pont já ban em lí tett jegy zõ köny vek ben:
a) utol só pre am bu lum be kez dé sük he lyé be, amely ben

fel tün te tik az(oka)t a szer zõ dés(eke)t, amely(ek)hez az
adott jegy zõ köny vet csa tol ják, a kö vet ke zõ szö veg lép:
„MEGÁLLAPODTAK a kö vet ke zõ ren del ke zé sek ben,
ame lye ket az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés hez és az
Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés hez csa tol -
nak.”. Ezt a pon tot a gaz da sá gi és tár sa dal mi ko hé zi ó ról
 szóló jegy zõ könyv re és a tag ál la mok ban tör té nõ köz cé lú
mû sor szol gál ta tás rend sze ré rõl  szóló jegy zõ könyv re nem
kell al kal maz ni.

Az Eu ró pai Unió Bí ró sá gá nak alap ok má nyá ról  szóló
jegy zõ köny vet, az Eu ró pai Unió in téz mé nye i nek, egyes
szer ve i nek, hi va ta la i nak és szer ve ze ti egy sé ge i nek szék -
he lyé rõl  szóló jegy zõ köny vet, az Ír or szág al kot má nyá nak
40.3.3. cik ké rõl  szóló jegy zõ köny vet és az Eu ró pai Unió
ki vált sá ga i ról és men tes sé ge i rõl  szóló jegy zõ köny vet csa -
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tol ni kell az Eu ró pai Atom ener gia-kö zös sé get lét re ho zó
szer zõ dés hez is.

b) az „a Kö zös sé gek” ki fe je zés és azok tol da lék olt
alak jai he lyé be az „az Unió” ki fe je zés és an nak meg fe -
lelõen tol da lék olt alak jai lép nek, a mon dat ban sze rep lõ
– e ki fe je zés re vo nat ko zó – töb bi mon dat részt pe dig nyelv -
ta ni lag eh hez kell iga zí ta ni.

4. A kö vet ke zõ jegy zõ köny vek ben az „az e szer zõ dés”
és az „e szer zõ dés” ki fe je zé sek és azok tol da lék olt alak jai
he lyé be az „a Szer zõ dé sek” ki fe je zés, il let ve an nak meg -
fele lõen tol da lék olt alak jai lép nek, a mon dat ban sze rep lõ
– e ki fe je zé sek re vo nat ko zó – töb bi mon dat részt pe dig
nyelv ta ni lag eh hez kell iga zí ta ni, to váb bá az Eu ró pai
 Unióról  szóló szer zõ dés re, il let ve az Eu ró pai Kö zös sé get
lét re ho zó szer zõ dés re  való hi vat ko zás he lyé be pe dig a
Szer zõ dé sek re  való hi vat ko zás lép:

a) az Eu ró pai Unió Bí ró sá gá nak alap ok má nyá ról  szóló
jegy zõ könyv:

– az 1. cikk (,,(az EU-Szer zõ dés)” és az „(EK-Szer zõ -
dés”) rö vid meg je lö lé sek kel együtt)

b) a Köz pon ti Ban kok Eu ró pai Rend szer e és az Eu ró -
pai Köz pon ti Bank alap ok má nyá ról  szóló jegy zõ könyv:

– 1.1. cikk, új, má so dik al be kez dés,
– 12.1. cikk, elsõ al be kez dés,
– 14.1. cikk (má so dik elõ for du lás),
– 14,2. cikk, má so dik al be kez dés,
– 34.1. cikk, má so dik fran cia be kez dés,
– a 35.1. cikk;
c) a túl zott hi ány ese tén kö ve ten dõ el já rás ról  szóló

jegy zõ könyv:
– 3. cikk, má so dik mon dat;
d) az egyes Dá ni á ra vo nat ko zó ren del ke zé sek rõl  szóló

jegy zõ könyv:
– 1. pont ként új ra szá mo zott 2. pont, má so dik mon dat;
e) a schen ge ni vív má nyok nak az Eu ró pai Unió kere -

tébe tör té nõ be il lesz té sé rõl  szóló jegy zõ könyv:
– ötö dik pre am bu lum be kez dés sé váló ha to dik pre am -

bu lum be kez dés,
– 1. cikk;
f) az Eu ró pai Unió tag ál la ma i nak ál lam pol gá rai szá má -

ra nyúj tott me ne dék jog ról  szóló jegy zõ könyv:
– he te dik pre am bu lum be kez dés sé váló ha to dik pre am -

bu lum be kez dés;
g) a Dá ni á ban tör té nõ in gat lan szer zés rõl  szóló jegy zõ -

könyv:
– egyet len ren del ke zés;
h) a tag ál la mok ban tör té nõ köz cé lú mû sor szol gál ta tás

rend sze ré rõl  szóló jegy zõ könyv:
– egyet len ren del ke zés;
i) az ESZAK-Szer zõ dés le jár tá nak pénz ügyi kö vet kez -

mé nye i rõl és a Szén- és Acél ipa ri Ku ta tá si Alap ról  szóló
jegy zõ könyv:

– a 3. cikk.

5. A kö vet ke zõ jegy zõ köny vek ben és mel lék le tek ben
az „e szer zõ dés”, az „e szer zõ dés” és az „A Szer zõ dés”

 kifejezések, il let ve azok tol da lék olt alak jai he lyé be az
„az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés” ki fe je zés, 
il let ve an nak meg fele lõen tol da lék olt alak ja lép:

a) az Eu ró pai Köz pon ti Ban kok Rend szer e és az Eu ró -
pai Köz pon ti Bank alap ok má nyá ról  szóló jegy zõ könyv:

– 3.1. cikk,
– 4. cikk,
– 6.3. cikk,
– 7. cikk,
– 9.1. cikk,
– 10.1. cikk,
– 11.1. cikk,
– 14.1. cikk (elsõ elõ for du lás),
– 15.3 cikk,
– 16. cikk, elsõ be kez dés,
– 21.1. cikk,
– 25.2. cikk,
– 27.2. cikk,
– 34.1. cikk, be ve ze tõ szö veg,
– 35.3. cikk,
– 40.1. cik ként új ra szá mo zott 41.1. cikk,
– 41. cik ként új ra szá mo zott 42. cikk,
– 42.1. cik ként új ra szá mo zott 43.1. cikk,
– 44.1. cik ként új ra szá mo zott 45.1. cikk,
– 46.3. cik ként új ra szá mo zott 47.3. cikk;
b) a túl zott hi ány ese tén kö ve ten dõ el já rás ról  szóló

jegy zõ könyv:
– 1. cikk, be ve ze tõ szö veg;
c) az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés 121. cik -

ké ben em lí tett kon ver gen cia kri té ri u mok ról  szóló jegy zõ -
könyv:

– 1. cikk, elsõ mon dat;
d) egyes Nagy-Bri tan nia és Észak-Ír or szág Egye sült

Ki rály sá gá ra vo nat ko zó ren del ke zé sek rõl  szóló jegy zõ -
könyv:

– 5. pont ként új ra szá mo zott 6. pont, új má so dik al be -
kez dés,

– 8. pont ként új ra szá mo zott 9. pont, be ve ze tõ mon dat,
– 9. pont ként új ra szá mo zott 10. pont, a) pont, má so dik

mon dat,
– 10. pont ként új ra szá mo zott 11. pont,
e) a gaz da sá gi és tár sa dal mi ko hé zi ó ról  szóló jegy zõ -

könyv:
– a ti zen egye dik pre am bu lum be kez dés sé váló ti zen -

ötö dik pre am bu lum be kez dés;
f) I. és II. mel lék let:
– a két mel lék let címe.

6. A kö vet ke zõ jegy zõ köny vek ben az „e szer zõ dés”,
 illetve az „az e szer zõ dés” szö veg rész he lyé be az „az em lí -
tett szer zõ dés” szö veg lép:

a) az Eu ró pai Köz pon ti Ban kok Rend szer e és az Eu ró -
pai Köz pon ti Bank alap ok má nyá ról  szóló jegy zõ könyv:

– 3.2 cikk,
– 3.3 cikk,
– 9.2 cikk,
– 9.3 cikk,
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– 11.2 cikk,
– 42.2. cik ként új ra szá mo zott 43.2. cikk,
– 42.3. cik ként új ra szá mo zott 43.3. cikk,
– 43. cik ként új ra szá mo zott 44. cikk, má so dik be kez dés;
b) a túl zott hi ány ese tén kö ve ten dõ el já rás ról  szóló

jegy zõ könyv:
– 2. cikk, be ve ze tõ mon dat;
c) az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés 121. cik -

ké ben em lí tett kon ver gen cia kri té ri u mok ról  szóló jegy zõ -
könyv:

– 2. cikk,
– 3. cikk,
– 4. cikk, elsõ mon dat,
– 6. cikk;
d) egyes Nagy-Bri tan nia és Észak-Ír or szág Egye sült

Ki rály sá gá ra vo nat ko zó ren del ke zé sek rõl  szóló jegy zõ -
könyv:

– 6. pont ként új ra szá mo zott 7. pont, má so dik be kez dés,
– 9. pont ként új ra szá mo zott 10. pont, c) al pont.

7. a) Az Eu ró pai Unió Bí ró sá gá nak alap ok má nyá ról
 szóló jegy zõ könyv ben a kö vet ke zõ cik kek ben a „Ta nács”
szö veg rész he lyé be a „Ta nács egy sze rû több ség gel” szö -
veg lép:

– 4. cikk, má so dik be kez dés,
– 13. cikk, má so dik be kez dés;
b) az Eu ró pai Kö zös sé gek ki vált sá ga i ról és mentes -

ségeirõl  szóló jegy zõ könyv ben a kö vet ke zõ cikk ben a
„ Tanács ál tal elõ írt” szö veg rész he lyé be a „Ta nács ál tal
egy sze rû több ség gel meg ha tá ro zott” szö veg lép:

– 6. cik ként új ra szá mo zott 7. cikk, elsõ al be kez dés,
elsõ mon dat.

8. A kö vet ke zõ jegy zõ köny vek ben az „Eu ró pai Kö zös -
sé gek Bí ró sá ga” az „Eu ró pai Bí ró ság” vagy az „a Bí ró -
ság”, il let ve a „Bí ró ság” ki fe je zé sek he lyé be az"az Eu ró -
pai Unió Bí ró sá ga”, il let ve az „Eu ró pai Unió Bí ró sá ga” ki -
fe je zés, il let ve an nak meg fele lõen tol da lék olt alak ja lép:

a) az Eu ró pai Unió Bí ró sá gá nak alap ok má nyá ról  szóló
jegy zõ könyv:

– 1. cikk,
– 3. cikk, ne gye dik be kez dés,
– a mel lék let 1. cik ke;
b) a Köz pon ti Ban kok Eu ró pai Rend szer e és az Eu ró -

pai Köz pon ti Bank alap ok má nyá ról  szóló jegy zõ könyv:
– a 35.1., 35.2., 35.4., 35.5. és 35.6. cikk,
– a 36.2. cikk;
c) az Eu ró pai Kö zös sé gek és az Eu ro pol in téz mé nye i -

nek, egyes szer ve i nek, hi va ta la i nak és szer ve ze ti egy sé ge -
i nek szék he lyé rõl  szóló jegy zõ könyv:

– egyet len cikk, d) pont;
d) az Eu ró pai Kö zös sé gek ki vált sá ga i ról és mentes -

ségeirõl  szóló jegy zõ könyv:
– 11. cik ként új ra szá mo zott 12. cikk, a) pont,
– 20. cik ként új ra szá mo zott 21. cikk, elsõ elõ for du lás;
e) az Egye sült Ki rály ság és Ír or szág hely ze té rõl  szóló

jegy zõ könyv:

– 2. cikk;
f) az Eu ró pai Unió tag ál la ma i nak ál lam pol gá rai szá má -

ra nyúj tott me ne dék jog ról  szóló jegy zõ könyv:
– har ma dik pre am bu lum be kez dés sé váló má so dik

 preambulumbekezdés.

B. EGYEDI MÓDOSÍTÁSOK

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT
JEGYZÕKÖNYVEK

9. A kö vet ke zõ jegy zõ köny vek ha tá lyu kat vesz tik:
a) az Olasz or szág ról  szóló 1957. évi jegy zõ könyv,
b) a meg ha tá ro zott or szá gok ból szár ma zó és ér ke zõ, a

tag ál la mok ba tör té nõ be ho za ta luk so rán kü lön le ges el bá -
nás ban ré sze sí tett áruk ról  szóló 1957. évi jegy zõ könyv,

c) az Eu ró pai Mo ne tá ris In té zet alap ok má nyá ról  szóló
1992. évi jegy zõ könyv,

d) a gaz da sá gi és mo ne tá ris unió har ma dik sza ka szá ba
tör té nõ át me net rõl  szóló 1992. évi jegy zõ könyv,

e) a Por tu gá li á ról  szóló 1992. évi jegy zõ könyv,
f) a nem ze ti par la men tek nek az Eu ró pai Uni ó ban be töl -

tött sze re pé rõl  szóló 1997. évi jegy zõ könyv, amely nek
 helyébe egy azo nos címû, új jegy zõ könyv lép,

g) a szub szi di a ri tás és az ará nyos ság el ve i nek al kal ma -
zá sá ról  szóló 1997. évi jegy zõ könyv, amely nek he lyé be
a szub szi di a ri tás és az ará nyos ság el vé nek al kal ma zá sá ról
 szóló, új jegy zõ könyv lép,

h) az ál la tok vé del mé rõl és kí mé le té rõl  szóló 1997. évi
jegy zõ könyv, amely nek szö ve ge az Eu ró pai Unió mû kö -
dé sé rõl  szóló szer zõ dés 6b. cik két al kot ja majd,

i) az Eu ró pai Unió bõ ví té sé rõl  szóló 2001. évi jegy zõ -
könyv,

j) az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés 67. cik -
ké rõl  szóló 2001. évi jegy zõ könyv.

AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGÁNAK
ALAPOKMÁNYA

10. Az Eu ró pai Unió Bí ró sá gá nak alap ok má nyá ról
 szóló jegy zõ könyv a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:

a) az elsõ pre am bu lum be kez dés ben az „Eu ró pai
 Közösséget lét re ho zó szer zõ dés” szö veg rész he lyé be az
„Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés” szö veg lép,
és az „, il let ve az Eu ró pai Atom ener gia-kö zös sé get lét re -
ho zó szer zõ dés 160. cik ké ben” szö veg részt el kell hagy ni.
A jegy zõ könyv szö ve gé nek töb bi ré szé ben az „EK-Szer -
zõ dés” szö veg rész he lyé be az „Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl 
 szóló szer zõ dés” szö veg lép; a jegy zõ könyv szö ve gé ben
az „, il let ve az EAK-Szer zõ dés 107d. cik ké nek (2) be kez -
dé se, 126. cik ké nek (2) be kez dé se, 129. cik ke vagy
160b. cik ké nek (7) be kez dé se”, az „, il let ve az EAK-Szer -
zõ dés 146. cik ke”, az „, il let ve az EAK-Szer zõ dés
148. cik ké ben”, a „, 158. cik ke”, az „és 158.”, a „vagy
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158. cik ke”, az „, il let ve az EAK-Szer zõ dés 158. cik ke”,
az „, il let ve az EAK-Szer zõ dés 159. cik ké tõl”, az „és az
EAK-Szer zõ dés 140a. cik ké nek (2) be kez dé sé ben” a „, va -
la mint az EAK-Szer zõ dés 140a. cik ke (3) be kez dé sé ben”,
az „, il let ve az EAK-Szer zõ dés 140a. cik ké nek (2) és
(3) be kez dé sé ben”, az „és az Eu ra tom-Szer zõ dés
140b. cik ke” to váb bá az „és az Eu ra tom-Szer zõ dés
152. cik ke” szö veg részt el kell hagy ni.

b) ez a pont a ma gyar vál to za tot nem érin ti.

c) a 2. cikk ben a „nyil vá nos ülé sen” szö veg rész he lyé -
be „a Bí ró ság nyil vá nos ülé sén” lép;

d) a 3. cikk má so dik be kez dé se és a 4. cikk ne gye dik
be kez dé se a kö vet ke zõ mon dat tal egé szül ki: „Amennyi -
ben az ilyen dön tés a Tör vény szék, il let ve egy kü lö nös
 hatáskörû tör vényszék va la mely tag já ra vo nat ko zik, a
 Bíróság az érin tett tör vényszékkel foly ta tott kon zul tá ci ót
köve tõen ha tá roz.”;

e) a 6. cikk elsõ be kez dé se a kö vet ke zõ mon dat tal egé -
szül ki: „Amennyi ben az érin tett sze mély a Tör vény szék,
il let ve egy kü lö nös ha tás kö rû tör vényszék tag ja, a Bí ró ság
az érin tett tör vényszékkel foly ta tott kon zul tá ci ót köve tõen 
ha tá roz.”;

f) a II. cím cím so ra he lyé be az „A Bí ró ság szer ve ze te”
szö veg lép;

g) a 13. cikk elsõ be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban az
„A Bí ró ság ja vas la ta alap ján a Ta nács egy han gú lag” szö -
veg rész he lyé be az „A Bí ró ság ké ré sé re az Eu ró pai Par la -
ment és a Ta nács ren des jog al ko tá si el já rás ke re té ben”
szö veg lép;

h) a III. cím cím so ra he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:
„A Bí ró ság el já rá sa”;

i) a 23. cikk a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:

i. az elsõ be kez dés elsõ mon da tá ban az „Az
EU-Szer zõ dés 35. cik ké nek (1) be kez dé sé ben,
az” szö veg rész he lyé be az „Az” szö veg lép,
„,  illetve az EAK-Szer zõ dés 150. cik ké ben” szö -
veg részt el kell hagy ni; a má so dik mon da tá ban
pe dig a „to váb bá a Ta nács nak vagy az Eu ró pai
Köz pon ti Bank nak, ha e két in téz mény va la me -
lyi ke hoz ta azt a jogi ak tust, amely nek ér vé nyes -
sé ge vagy ér tel me zé se a jog vi ta tár gyát ké pe zi,
il let ve az Eu ró pai Par la ment nek és a Ta nács nak,
ha e két in téz mény kö zö sen hoz ta meg azt a jogi
ak tust, amely nek ér vé nyes sé ge vagy ér tel me zé se 
a jog vi ta tár gyát ké pe zi.” szö veg rész he lyé be
a „to váb bá an nak az uni ós in téz mény nek, szerv -
nek vagy hi va tal nak, ame lyik meg hoz ta azt a jogi 
ak tust, amely nek ér vé nyes sé ge vagy ér tel me zé se 
a jog vi ta tár gyát ké pe zi.”;

ii. a má so dik be kez dés ben a „to váb bá adott eset ben
az Eu ró pai Par la ment nek, a Ta nács nak és az
 Európai Köz pon ti Bank nak jo gá ban áll” szö veg -
rész he lyé be a „to váb bá adott eset ben an nak az
uni ós in téz mény nek, szerv nek vagy hi va tal nak,
ame lyik meg hoz ta azt a jogi ak tust, amely nek

 érvényessége vagy ér tel me zé se a jog vi ta tár gyát
ké pe zi, jo gá ban áll” szö veg lép;

j) a 24. cikk má so dik be kez dé sé be az „és in téz mé nye -
ket” szö veg rész he lyé be a „va la mint in téz mé nye ket, szer -
ve ket és hi va ta lo kat” szö veg lép;

k) a 40. cikk má so dik be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
szö veg lép:

„Ugyan ez a jog az Unió szer ve it és hi va ta la it, to váb bá
min den olyan egyéb sze mélyt is meg il let, aki va ló szí nû sí -
te ni tud ja, hogy a Bí ró ság elé vitt jog vi ta ki me ne te lé hez
 jogos ér de ke fû zõ dik. Ter mé sze tes vagy jogi sze mé lyek
nem avat koz hat nak be a tag ál la mok kö zöt ti, az Unió in téz -
mé nyei kö zöt ti, il let ve a tag ál la mok és az Unió in téz mé -
nyei kö zöt ti jog vi ták ba.”;

l) a 42. cikk ben az „in téz mé nyei” szö veg rész he lyé be
az „in téz mé nyei, szer vei vagy hi va ta lai” szö veg lép.

m) a 46. cikk ben az „, il let ve az EAK-Szer zõ dés
146. cik ké ben” va la mint az „, il let ve az EAK-Szer zõ dés
148. cik ke má so dik be kez dé sé nek” szö veg részt el kell
hagy ni, to váb bá a cikk a kö vet ke zõ új be kez dés sel egé szül
ki: „Ezt a cik ket az Eu ró pai Köz pon ti Bank el len szer zõ dé -
sen kí vül oko zott ká ro kért  való fe le lõs ség re vo nat ko zó an
be nyúj tott ke re se tek re is al kal maz ni kell.”;

n) a IV. cím cím so ra he lyé be „A TÖRVÉNYSZÉK”
szö veg lép;

o) a 47. cikk elsõ be kez dé sé nek he lyé be az „A 9. cikk
elsõ be kez dé sét, a 14. és 15. cik ket, a 17. cikk elsõ, má so -
dik, ne gye dik és ötö dik be kez dé sét, va la mint a 18. cik ket
a Tör vény szék re és an nak tag ja i ra is al kal maz ni kell.” szö -
veg lép;

p) az 51. cikk elsõ be kez dé sé ben az „, il let ve az EAK-
Szer zõ dés 140a. cik ké nek (1) be kez dé sé ben”, és az „, il let -
ve az EAK-Szer zõ dés 146. és 148. cik ké ben” szö veg részt
el kell hagy ni, va la mint az a) pont já nak har ma dik fran cia
be kez dé sé ben a „202. cik ké nek har ma dik fran cia be kez dé -
sé vel” szö veg rész he lyé be a „249c. cik ké nek (2) be kez dé -
sé vel” szö veg lép, a b) pont já ban pe dig a „11a. cik ke” szö -
veg rész he lyé be a „280f. cik ké nek (1) be kez dé se” szö veg
lép; a cikk má so dik be kez dé sé ben a „vagy az Eu ró pai Köz -
pon ti Bank nyújt be” szö veg rész he lyé be a „nyúj ta nak be”
szö veg lép;

q) a 64. cikk a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:
i. a cikk a kö vet ke zõ új elsõ be kez dés sel egé szül

ki:
„Az Eu ró pai Unió Bí ró sá gá nak nyelv hasz ná la ti
sza bá lya i ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket a Ta nács
ál tal egy han gú lag el fo ga dott ren de let ál la pít ja
meg. A ren de le tet vagy a Bí ró ság ké ré sé re és a
Bi zott ság gal, va la mint az Eu ró pai Par la ment tel
foly ta tott kon zul tá ci ót köve tõen, vagy a Bi zott -
ság ja vas la tá ra és a Bí ró ság gal, va la mint az
 Európai Par la ment tel foly ta tott kon zul tá ci ót
köve tõen kell el fo gad ni.”;

ii. a má so dik be kez dés sé váló elsõ be kez dés elsõ
mon da tá ban az „amíg ezen alap ok mány ban a
 Bíróságnál és az El sõ fo kú Bí ró ság nál al kal ma -
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zan dó nyelv hasz ná la ti sza bá lyok ra irány adó elõ -
írások el fo ga dás ra nem ke rül nek” szö veg rész
 helyébe az „amíg a fen ti sza bá lyok el fo ga dás ra
nem ke rül nek” szö veg a má so dik mon dat he lyé -
be pe dig a kö vet ke zõ szö veg lép: „Az Eu ró pai
Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés 223. és
224. cik ké ben fog lal tak tól el tér ve, a nyelv hasz -
ná la ti sza bá lyok ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket
ki zá ró lag a Ta nács egy han gú jó vá ha gyá sá val le -
het mó do sí ta ni vagy ha tá lyon kí vül he lyez ni.”;

r) a jegy zõ könyv elsõ mel lék le te 3 cik ké nek (1) be kez -
dé sé ben az „és az Eu ra tom-Szer zõ dés 140b. cik ke ne gye -
dik be kez dé sé vel” szö veg részt, (2) be kez dé sé ben pe dig a
„, va la mint az Eu ra tom-Szer zõ dés 140b. cik ké nek ne gye -
dik be kez dé sé ben” szö veg részt, to váb bá a (2) és (3) be kez -
dé sé ben a „, mi nõ sí tett több ség gel el jár va” szö veg részt el
kell hagy ni.

s) ez a pont a ma gyar vál to za tot nem érin ti.

A KBER ÉS AZ EKB ALAPOKMÁNYA

11. A Köz pon ti Ban kok Eu ró pai Rend szer e és az Eu ró -
pai Köz pon ti Bank alap ok má nyá ról  szóló jegy zõ könyv
a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:

a) az elsõ pre am bu lum be kez dés ben az „Eu ró pai
 Közösséget lét re ho zó szer zõ dés 8. cik ké ben” szö veg rész
he lyé be az „Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés
107. cik ké nek (2) be kez dé sé ben” szö veg lép;

b) az I. fe je zet cím so ra he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép: 
„A KÖZPONTI BANKOK EURÓPAI RENDSZERE”

c) az 1.1. cikk két tag mon da ta két szá mo zat lan al be kez -
dés sé vá lik. Az elsõ al be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ szö -
veg lép: „Az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés
245a. cik ké nek (1) be kez dé sé vel össz hang ban az Eu ró pai
Köz pon ti Bank (EKB) és a nem ze ti köz pon ti ban kok
 alkotják a Köz pon ti Ban kok Eu ró pai Rend sze rét (KBER).
Az eu ro rend szert az EKB és azon tag ál la mok nem ze ti köz -
pon ti bank jai al kot ják, ame lyek pénz ne me az euro.”; a má -
so dik al be kez dés ele jén a „Fel ada ta i kat és te vé keny sé gü -
ket” szö veg rész he lyé be az „A KBER és az EKB fel ada ta it
és te vé keny sé gét” szö veg lép;

d) a 1.2. cik ket el kell hagy ni;

e) a 2. cikk ele jén az „E szer zõ dés 105. cik ke (1) be kez -
dé sé nek meg fele lõen” szö veg rész he lyé be az „Az Eu ró pai
Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés 105. cik ke (1) be kez -
dé sé nek és 245a. cik ke (2) be kez dé sé nek meg fele lõen”
szö veg lép. A má so dik mon dat ban az „e szer zõ dés” szö -
veg rész he lyé be az „Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés”
szö veg lép, a har ma dik mon dat ban pe dig az „e szer zõ dés”
szö veg rész he lyé be az „Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló
szer zõ dés” szö veg lép;

f) a 3.1. cikk má so dik fran cia be kez dé sé ben az „e szer -
zõ dés 111. cik ke” szö veg rész he lyé be az „em lí tett szer zõ -
dés 188o. cik ke” szö veg lép;

g) a 4. cikk b) pont já ból a „meg fe le lõ” szö veg részt el
kell hagy ni;

h) a 9.1. cikk ben az „e szer zõ dés 107. cik ke (2) be kez -
dé sé nek meg fele lõen” szö veg rész he lyé be az „az Eu ró pai
Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés 245a. cik ke (3) be kez -
dé sé nek meg fele lõen” szö veg lép;

i) a 10. cikk a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:
i. a 10.1. cikk ben az „a nem ze ti köz pon ti ban kok

el nö ke i bõl áll.” szö veg rész he lyé be az „azon tag -
ál la mok nem ze ti köz pon ti bank ja i nak el nö ke i bõl 
áll, ame lyek hi va ta los pénz ne me az euro.” szö -
veg lép;

ii. a 10.2. cikk elsõ al be kez dé sé nek elsõ fran cia be -
kez dé sé ben az „az eu rót már be ve ze tõ tag ál la -
mok pi a ci áron szá mí tott agg re gált brut tó ha zai
ter mé ké ben, il let ve mo ne tá ris pénz ügyi in téz mé -
nye ik tel jes agg re gált mér le gé ben meg ál la pí tott
ré sze se dé se ha tá roz meg.” szö veg rész he lyé be az 
„az azon tag ál la mok pi a ci áron szá mí tott agg re -
gált brut tó ha zai ter mé ké ben, il let ve mo ne tá ris
pénz ügyi in téz mé nye ik tel jes agg re gált mérle -
gében meg ál la pí tott ré sze se dé se ha tá roz meg,
amely tag ál la mok pénz ne me az euro.” szö veg
lép, és ugyan ezen al be kez dés har ma dik fran cia
be kez dé sé ben az „NKB-el nö kök” szö veg rész
he lyé be a „nem ze ti köz pon ti ban kok el nö kei”
szö veg lép; a har ma dik al be kez dés ben a „10.3 és
10.6. cikk, il let ve a 41.2. cikk” szö veg rész he lyé -
be a „10.3, il let ve a 40.2. és 40.3. cikk” szö veg
lép;

iii. a 10.6. cik ket el kell hagy ni;
j) a 11.2. cikk elsõ al be kez dé sé ben az „a tag ál la mok

kor má nyai ál lam-, il let ve kor mány fõi szint en, kö zös meg -
egye zés sel” szö veg rész he lyé be az „az Eu ró pai Ta nács
 minõsített több ség gel” szö veg lép;

k) a 14.1. cikk bõl a „leg ké sõbb a KBER lét re ho zá sá nak 
idõ pont já ig” szö veg részt el kell hagy ni;

l) a 16. cikk elsõ mon da tá ban a „bank je gyek” szö veg -
rész he lyé be az „eu ro bank je gyek” szö veg lép;

m) a 18.1. cikk elsõ fran cia be kez dé sé ben a „mind kö -
zös sé gi, mind Kö zös sé gen kí vü li pénz ne mek ben” szö veg -
rész he lyé be a „mind eu ró ban, mind egyéb pénz ne mek -
ben” szö veg lép;

n) a 25.2. cikk ben a „ha tá ro za tok nak” szö veg rész
 helyébe a „ren de le tek nek” szö veg lép;

o) a 28.1. cikk bõl el kell hagy ni az „, amely nek az EKB
lét re jöt té tõl ren del ke zés re kell áll nia,” szö veg részt;

p) a 29.1. cikk be ve ze tõ be kez dé sé nek he lyé be a kö vet -
ke zõ szö veg lép: „Az EKB tõ ké jé nek jegy zé sé re vonat -
kozó kul csot – ame lyet elsõ al ka lom mal 1998-ban, a
KBER lét re ho zá sa kor rög zí tet tek – úgy kell meg ha tá roz ni, 
hogy va la mennyi nem ze ti köz pon ti bank hoz egy súlyt kell
ren del ni, amely a kö vet ke zõk össze gé nek fe le l meg:”;
a má so dik al be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:
„A szá za lé ko kat a 0,0001 szá za lék pont leg kö ze lebb esõ
több szö rö sé re kell fel fe lé vagy le fe lé ke re kí te ni.”;
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q) a 32.2. cikk bõl el kell hagy ni az „A 32.3. cikk re is
 figyelemmel” szö veg részt, a 32.3. cikk ben pe dig az „a har -
ma dik sza kasz kez de tét köve tõen” szö veg rész he lyé be az
„az euro be ve ze té sét köve tõen” szö veg lép;

r) a 34.2. cikk elsõ négy al be kez dé sét el kell hagy ni;
s) a 35.6. cikk ben az „a nem ze ti köz pon ti ban kok ezen

alap ok mány ból”, il let ve a „nem ze ti köz pon ti bank az ezen
alap ok mány ból” szö veg ré szek he lyé be az „a nem ze ti köz -
pon ti ban kok nak a Szer zõ dé sek bõl és az ezen alap ok -
mány ból”, il let ve a „nem ze ti köz pon ti bank a Szer zõ dé -
sek bõl és az ezen alap ok mány ból” szö veg lép;

t) az 37. cikk ha tá lyát vesz ti, az utá na kö vet ke zõ cik kek 
szá mo zá sa pe dig meg fele lõen mó do sul;

u) a 40. cik ként új ra szá mo zott 41. cikk a kö vet ke zõ -
kép pen mó do sul:

i. a 40.1. cik ként új ra szá mo zott 41.1. cikk ben az
„a Ta nács az EKB aján lá sa alap ján és a Bi zott -
ság gal foly ta tott kon zul tá ci ót köve tõen mi nõ sí -
tett több ség gel” szö veg rész he lyé be az „az Eu ró -
pai Par la ment és a Ta nács az EKB aján lá sa alap -
ján és a Bi zott ság gal foly ta tott kon zul tá ci ót
köve tõen, ren des jog al ko tá si el já rás ke re té ben”
szö veg lép, az „egy han gú lag” szö veg részt és az
utol só mon da tot pe dig el kell hagy ni;

ii. a szö veg be a kö vet ke zõ 40.2. cik kel egé szül ki,
és a je len le gi 41.2. cikk szá mo zá sa 40.3. cikk re
vál to zik:
„40.2. A Ta nács az Eu ró pai Köz pon ti Bank aján -
lá sa alap ján és az Eu ró pai Par la ment tel és a
 Bizottsággal foly ta tott kon zul tá ci ót köve tõen,
vagy a Bi zott ság aján lá sa alap ján és az Eu ró pai
Par la ment tel és az Eu ró pai Köz pon ti Bank kal
foly ta tott kon zul tá ci ót köve tõen ha tá ro zat tal
egy han gú lag mó do sít hat ja a 10.2 cik ket. Ezek a
mó do sí tá sok csak azt köve tõen lép het nek ha tály -
ba, hogy azo kat a tag ál la mok sa ját al kot má nyos
kö ve tel mé nye ik nek meg fele lõen jó vá hagy ták.”;

v) a 41. cik ként új ra szá mo zott 42. cikk bõl a „, köz vet le -
nül a har ma dik sza kasz meg kez dé sé re vo nat ko zó ha tá ro -
zat meg ho za ta lát köve tõen” és a „, mi nõ sí tett több ség gel”
szö veg részt el kell hagy ni;

w) a 42.1., 42.2., il let ve 42.3. cik ként új ra szá mo zott
43.1., 43.2., il let ve 43.3. cikk ben az „122. cik ké nek”, il let -
ve a „122. cik ke” szö veg ré szek he lyé be a „116a. cik ké -
nek”, il let ve a „116a. cik ke” szö veg lép; a 42.3. cik ként új -
ra szá mo zott 43.3. cikk bõl az „alatt az el té rés sel nem ren -
del ke zõ tag ál la mo kat kell ér te ni” szö veg részt és a „kö vet -
ke zõ cik ke i ben:” szö veg részt, va la mint a „, 34.2. és 50.”
szö veg részt el kell hagy ni, és a cikk szö ve ge a leg vé gén
 kiegészül a „cik ké ben azon tag ál la mo kat kell ér te ni, ame -
lyek pénz ne me az euro” szö veg gel; a 42.4 cik ként új ra szá -
mo zott 43.4 cikk ben a „10.1.” szö veg rész he lyé be a
„10.2.” szö veg lép;

x) a 43. cik ként új ra szá mo zott 44. cikk elsõ bekezdé -
sében az „EMI azon fel ada ta it” szö veg rész he lyé be az
„EMI-nek az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés

118a. cik ké nek (2) be kez dé sé ben em lí tett azon ko ráb bi
fel ada ta it” szö veg, az „a har ma dik sza kasz ban” szö veg -
rész he lyé be pe dig az „az euro be ve ze té sét köve tõen” szö -
veg lép; a má so dik be kez dés ben a „122.” szö veg rész
 helyébe a „117a.” szö veg lép;

y) a 46.3. cik ként új ra szá mo zott 47.3. cikk ben az „az
el té rés sel nem ren del ke zõ tag ál la mok va lu tá i hoz vagy
 közös va lu tá já hoz  való” szö veg rész he lyé be az „eu ró hoz
vi szo nyí tott” szö veg lép;

z) az 50. és 51. cikk ha tá lyát vesz ti, az utá nuk követ -
kezõ cik kek szá mo zá sa pe dig en nek meg fele lõen meg vál -
to zik;

aa) a 49. cik ként új ra szá mo zott 52. cikk ben az „Az
 árfolyamok” szö veg rész he lyé be „Az Eu ró pai Unió mû kö -
dé sé rõl  szóló szer zõ dés 116a. cik ké nek (3) be kez dé sé vel
össz hang ban az ár fo lya mok” szö veg lép;

ab) ez a pont a ma gyar vál to za tot nem érin ti.

AZ EBB ALAPOKMÁNYA

12. Az Eu ró pai Be ru há zá si Bank alap ok má nyá ról
 szóló jegy zõ könyv a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:

a) a tel jes jegy zõ könyv ben az „e szer zõ dés” va la mely
cik ké re  való hi vat ko zás he lyé be az „az Eu ró pai Unió mû -
kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés” cik ké re tör té nõ hi vat ko zás lép.

b) a pre am bu lum utol só be kez dé sé ben az „e szer zõ dés -
hez” szö veg rész he lyé be az „az Eu ró pai Uni ó ról  szóló
szer zõ dés hez és az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer -
zõ dés hez” szö veg lép;

c) az 1. cikk má so dik be kez dé sét el kell hagy ni;
d) a 3. cikk ben a be ve ze tõ mon dat he lyé be a kö vet ke zõ

mon dat lép: „Az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ -
dés 266. cik ké nek meg fele lõen a Bank tag jai a tag ál la -
mok.”, az ál la mok fel so ro lá sát pe dig el kell hagy ni;

e) a 4. cikk (1) be kez dé sé ben a Bank tõ ké jé re vonat -
kozó összeg he lyé be a „164 808 169 000 EUR” lép, a kö -
vet ke zõ tag ál la mok ra vo nat ko zó szá mok he lyé be a kö vet -
ke zõ szá mok lép nek, a má so dik al be kez dést pe dig el kell
hagy ni:

Len gyel or szág: „3 411 263 500”
Cseh Köz tár sa ság: „1 258 785 500”
Ma gyar or szág: „1 190 868 500”
Ro má nia: „863 514 500”
Szlo vá kia: „428 490 500”
Szlo vé nia: „397 815 000”
Bul gá ria: „290 917 500”
Lit vá nia: „249 617 500”
Cip rus: „183 382 000”
Lett or szág: „152 335 000”
Észt or szág: „117 640 000”
Mál ta: „69 804 000”
f) az 5. cikk a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:

i. a má so dik be kez dés vége a kö vet ke zõ új mon dat -
tal egé szül ki: „A be fi ze té sek ki zá ró lag eu ró ban
tel je sít he tõk.”;
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ii. a (3) be kez dés elsõ al be kez dé sé bõl a „hi te le zõ i -
vel szem be ni” szö veg részt el kell hagy ni, a má -
so dik al be kez dés szö ve ge he lyé be pe dig a kö vet -
ke zõ szö veg lép: „A be fi ze tést a tag ál la mok a
jegy zett tõ ké ben  való ré sze se dé sük kel ará nyo san 
tel je sí tik.”;

g) a 6. és 7. cikk ha tá lyát vesz ti, az utá nuk kö vet ke zõ
cik kek szá mo zá sa pe dig meg fele lõen mó do sul;

h) a 7. cik ként új ra szá mo zott 9. cikk a kö vet ke zõ kép -
pen mó do sul:

i. a (2) be kez dés szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ szö -
veg lép: „A Kor mány zó ta nács az Unió cél ki tû zé -
se i nek meg fele lõen meg ál la pít ja a Bank hi tel po -
li ti ká já ra vo nat ko zó ál ta lá nos irány el ve ket.”;

ii. a (3) be kez dés ben a b) pont szö ve gé nek he lyé be
a „b) a 9. cikk (1) be kez dé sé ben fog lal tak cél já -
ból meg ha tá roz za a Bank fel ada tá nak ke re te in
be lül vég zett fi nan szí ro zá si mû ve le tek re vo nat -
ko zó el ve ket;” szö veg lép; a d) pont szö ve gé nek
he lyé be a „d) a 16. cikk (1) be kez dé sé nek meg -
fele lõen dönt a tel jes egé szé ben vagy rész ben a
tag ál la mok te rü le tén kí vül esõ be fek te té si mû ve -
le tek fi nan szí ro zá sá ról;” szö veg lép; a g) pont -
ban az „a 4., 7., 14., 17., 26. és 27. cikk ben meg -
ál la pí tott” szö veg rész he lyé be az „az ezen alap -
ok mány ál tal rá ru há zott egyéb” szö veg lép;

i) a 8. cik ként új ra szá mo zott 10. cikk a kö vet ke zõ kép -
pen mó do sul:

i. a har ma dik mon da tot el kell hagy ni;
ii. a cikk a kö vet ke zõ két új be kez dés sel egé szül ki:

„A mi nõ sí tett több ség hez a jegy zett tõke leg -
alább 68%-át kép vi se lõ ta gok ti zen nyolc igen
sza va za ta szük sé ges.
A sze mé lye sen je len lévõ vagy kép vi selt ta gok
tar tóz ko dá sa nem aka dá lya a mi nõ sí tett több sé -
get meg kö ve te lõ jogi ak tu sok el fo ga dá sá nak.”

j) a 9. cik ként új ra szá mo zott 11. cikk a kö vet ke zõ kép -
pen mó do sul:

i. Az (1) be kez dés elsõ al be kez dé sé nek he lyé be
a kö vet ke zõ szö veg lép:
„(1) Az Igaz ga tó ta nács ha tá roz a – kü lö nö sen
köl csö nök és ga ran ci ák for má já ban tör té nõ –
 finanszírozásról, va la mint köl csö nök fel vé te lé -
rõl, to váb bá meg ál la pít ja a köl csö nök ka ma ta it,
a ju ta lé kot, va la mint a to váb bi dí ja kat. Az Igaz -
ga tó ta nács mi nõ sí tett több ség gel ho zott ha tá ro -
za tá val egyes fel ada ta it az Igaz ga tá si Bi zott ság ra 
ru ház hat ja; az Igaz ga tó ta nács ren del ke zik a ha -
tás kör-át ru há zás fel té te le i rõl és mód já ról, va la -
mint fel ügye li an nak vég re haj tá sát.
Az Igaz ga tó ta nács gon dos ko dik a Bank megfe -
lelõ igaz ga tá sá ról; biz to sít ja a Bank ügy ve ze té -
sé nek a Szer zõ dé sek és az alap ok mány ren del ke -
zé se i vel, va la mint a Kor mány zó ta nács ál tal meg -
ál la pí tott ál ta lá nos irány el vek kel  való össz hang -
ját.”

ii. A (2) be kez dés ha to dik al be kez dé sé nek he lyé be
a kö vet ke zõ szö veg lép:

„Az el já rá si sza bály zat meg ál la pít ja az Igaz ga tó -
ta nács ülé se in  való rész vé tel sza bá lya it, va la mint 
a he lyet te sek re és a vá lasz tott szak ér tõk re vo nat -
ko zó ren del ke zé se ket.”

iii. az (5) be kez dés má so dik mon da tá ból az „egy -
han gú lag” szö veg részt el kell hagy ni;

k) a 11. cik ként új ra szá mo zott 13. cikk a kö vet ke zõ -
kép pen mó do sul:

i. a (3) be kez dés má so dik al be kez dé sé ben az „így
kü lö nö sen a köl csö nök fel vé te lé re, va la mint a
köl csö nök és ga ran ci ák nyúj tá sá ra” szö veg rész
he lyé be az „ide ért ve a köl csö nök fel vé te lé re és
kü lö nö sen köl csö nök és ga ran ci ák for má já ban
meg valósuló fi nan szí ro zás ra” szö veg lép;

ii. a (4) be kez dés ben az „a köl csö nök és ga ran ci ák
nyúj tá sá ra irá nyu ló ja vas la tok ra vo nat ko zó” szö -
veg rész he lyé be az „a kü lö nö sen köl csö nök és
ga ran ci ák for má já ban meg valósuló fi nan szí ro -
zás ra irá nyu ló ja vas la tok ra vo nat ko zó” szö veg
lép;

iii. a (7) be kez dés elsõ mon da tá ban a „tiszt vi se lõi és
egyéb al kal ma zot tai az el nök nek van nak alá ren -
del ve” szö veg rész he lyé be a „sze mély ze té nek
tag jai az el nök irá nyí tá sa alatt áll nak” szö veg
lép. A be kez dés a vé gén a kö vet ke zõ mon dat tal
egé szül ki: „Az el já rá si sza bály zat meg ha tá roz -
za, hogy mely szerv ha tás kö ré be tar to zik a sze -
mély zet re vo nat ko zó sza bá lyok meg ál la pí tá sa.”;

l) a 12. cik ként új ra szá mo zott 14. cikk a kö vet ke zõ kép -
pen mó do sul:

i. az (1) be kez dés ben a „há rom” szö veg rész he lyé -
be a „hat” szö veg, az „éven te el len õr zi a Bank
mû ve le te i nek és köny ve i nek sza bály sze rû sé gét”
szö veg rész he lyé be pe dig az „el len õr zi, hogy
a Bank te vé keny sé ge meg fe lel-e a pru den ci á lis
bank i mû kö dés fel té te le i nek, to váb bá fe le l a
Bank el szá mo lá sa i nak el len õr zé sé ért” szö veg
lép;

ii. a (2) be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ há rom új be -
kez dés lép:

„(2) Az (1) be kez dés ben em lí tett bi zott ság éven -
te el len õr zi a Bank mû ve le te i nek és köny ve i nek
sza bály sze rû sé gét. E cél ból a bi zott ság el len õr zi, 
hogy a Bank mû ve le tei meg fe lel nek-e az alap ok -
mány ban, ille tõ leg az el já rá si sza bály zat ban elõ -
írt ala ki és el já rá si kö ve tel mé nyek nek.

(3) Az (1) be kez dés ben em lí tett bi zott ság iga zol -
ja, hogy a mér leg és az Igaz ga tó ta nács ál tal el ké -
szí tett éves ered mény ki mu ta tás ban ta lál ha tó
pénz ügyi ada tok az esz kö zök és for rá sok, a mû -
ve le tek ered mé nyei, va la mint a vizs gált pénz -
ügyi év ben bo nyo lí tott pénz for ga lom te kin te té -
ben hi te le sen tük rö zik a Bank hely ze tét.
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(4) Az el já rá si sza bály zat meg ha tá roz za a bi zott -
sá gi tag ság hoz szük sé ges szak mai ké pe sí té se ket, 
és meg ál la pít ja a bi zott ság te vé keny sé gé nek
rész le tes sza bá lya it és fel té te le it.”

m) a 13. cik ként új ra szá mo zott 15. cikk ben a „jegy -
bank ját” szö veg rész he lyé be a „nem ze ti köz pon ti bank ját”
szö veg lép;

n) a 16. cik ként új ra szá mo zott 18. cikk a kö vet ke zõ -
kép pen mó do sul:

i. az (1) be kez dés elsõ al be kez dé sé ben a „köl csönt
nyújt” szö veg rész he lyé be a „–  kü lö nö sen köl -
csö nök és ga ran ci ák for má já ban – fi nan szí ro zást
nyújt” szö veg lép, az „eu ró pai” szö veg részt el
kell hagy ni, a „be ru há zá si pro jek tek hez” szö veg -
rész he lyé be pe dig a „be ru há zá sok hoz” szö veg
lép; a má so dik al be kez dés ben az „–  a Kor mány -
zó ta nács ál tal az Igaz ga tó ta nács ja vas la ta alap -
ján, egy han gú lag en ge dé lye zett el té rés sel élve –” 
szö veg rész he lyé be az „– az Igaz ga tó ta nács
 javaslatára a Kor mány zó ta nács mi nõ sí tett több -
ség gel ho zott ha tá ro za ta alap ján –” szö veg, a
„be ru há zá si pro jek tek hez is köl csö nö ket nyújt -
hat” szö veg rész he lyé be pe dig a „be ru há zá so kat
is fi nan szí roz hat ja” szö veg lép, és a szö veg bõl az 
„eu ró pai” szö veg részt el kell hagy ni;

ii. a (3) be kez dés ben a „pro jek tet” szö veg rész he -
lyé be a „be ru há zást” szö veg, az „egyéb megfe -
lelõ ga ran ci á tól” szö veg rész he lyé be pe dig az
„egyéb meg fe le lõ ga ran ci á tól, vagy az adós
pénz ügyi hely ze té nek szi lárd sá gá tól” szö veg
lép, és a be kez dés a kö vet ke zõ új má so dik al be -
kez dés sel egé szül ki:

„Az Igaz ga tó ta nács to váb bá – a Kor mány zó ta -
nács ál tal a 7. cikk (3) be kez dé se b) pont já nak
meg fele lõen meg ál la pí tott irány el vek kel össz -
hang ban, és ahol az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl
 szóló szer zõ dés 267. cik ké ben em lí tett mû ve le -
tek vég re haj tá sa meg kö ve te li – mi nõ sí tett több -
ség gel el jár va meg ál la pít ja az olyan fi nan szí ro -
zá si mû ve le tek fel té te le it, ame lyek kü lön le ges
koc ká za tot kép vi sel nek, és en nek meg fele lõen
kü lön le ges te vé keny ség nek mi nõ sül nek.”;

iii. az (5) be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„(5) A Bank ál tal nyúj tott köl csö nök és garan -
ciák kinn le võ ség ként fenn ál ló min den ko ri ösz -
szege nem ha lad hat ja meg a jegy zett tõ ké je, a tar -
ta lé kok, a más ho vá nem so rolt cél tar ta lék és
az ered mény ki mu ta tá si több let össze gé nek
250%-át. Az utób bi össze sí tett össze get csök -
ken te ni kell a Bank bár mely jegy zett – akár be fi -
ze tett, akár be nem fi ze tett – tõ ke ré sze se dé sé nek
össze gé vel.

A Bank min den ko ri ki fi ze tett tõ ke ré sze se dé se
nem ha lad hat ja meg a be fi ze tett jegy zett tõke, a
tar ta lé kok, az ál ta lá nos koc ká za ti cél tar ta lék és

az ered mény ki mu ta tá si több let tel jes össze gé nek
meg fe le lõ össze get.
Ki vé telt ké pez nek a Kor mány zó ta nács és az
Igaz ga tó ta nács ál tal a 18. cikk (3) be kez dé sé nek
meg fele lõen meg ha tá ro zott kü lön le ges te vé -
keny sé gek, ame lyek kü lön le ges cél tar ta lék ból
ré sze sül nek.
E be kez dést a Bank kon szo li dált éves be szá mo -
ló já ra is al kal maz ni kell.”;

o) a 17. cik ként új ra szá mo zott 19. cikk (1) be kez dé sé -
ben a „ga ran cia vál la lás dí ját” szö veg rész he lyé be a „ju ta -
lé kot és egyéb dí ja kat” szö veg lép, a „fe dez hes se költsé -
geit” szö veg rész he lyé be pe dig a „fe dez hes se költ sé ge it és
koc ká za ta it” szö veg lép; a (2) be kez dés ben a „pro jekt”
szö veg rész he lyé be a „be ru há zás” szö veg lép;

p) a 18. cik ként új ra szá mo zott 20. cikk a kö vet ke zõ -
kép pen mó do sul:

i. a be ve ze tõ mon dat ban a „Köl csön- és ga ran cia -
mû ve le tei” szö veg rész he lyé be a „Fi nan szí ro zá si 
mû ve le tei” szö veg lép;

ii. az (1) be kez dés a) pont já ban a „pro jek tek” és
a „pro jekt” szö veg ré szek he lyé be a „be ru há zá -
sok”, il let ve a „be ru há zás” szö veg, az „egyéb
ese tek ben” szö veg rész he lyé be pe dig az „egyéb
be ru há zá sok ese tén” szö veg lép; a b) pont ban a
„pro jekt” szö veg rész he lyé be a „be ru há zás” szö -
veg lép;

iii. a (2) be kez dés a kö vet ke zõ új má so dik al be kez -
dés sel egé szül ki:
„Ugyan ak kor a Kor mány zó ta nács ál tal a 7. cikk
(3) be kez dé se b) pont já nak meg fele lõen meg ál -
la pí tott irány el vek kel össz hang ban, ha az Eu ró -
pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés 267. cik -
ké ben em lí tett mû ve le tek vég re haj tá sa meg kö ve -
te li, az Igaz ga tó ta nács mi nõ sí tett több ség gel el -
jár va meg ál la pít ja a ke res ke del mi vál lal ko zás -
ban tör té nõ tõ ke ré sze se dés meg szer zé sé nek fel -
té te le it, amennyi ben ez va la mely be ru há zás vagy 
prog ram fi nan szí ro zá sá hoz szük sé ges, ál ta lá ban
va la mely köl csön vagy ga ran cia ki egé szí té se -
ként.”;

iv. a (6) be kez dés ben a „pro jek tet” szö veg rész he -
lyé be a „be ru há zást” szö veg lép;

v. a cikk a kö vet ke zõ új (7) be kez dés sel egé szül ki:
„7. Hi tel nyúj tá si te vé keny sé gét ki egé szí ten dõ
a Bank tech ni kai se gít ség nyúj tá si szol gál ta tá so -
kat vé gez het a Kor mány zó ta nács ál tal mi nõ sí tett
több ség gel meg ha tá ro zott fel té te lek kel és ezen
alap ok mány nak meg fele lõen.”;

q) a 19. cik ként új ra szá mo zott 21. cikk a kö vet ke zõ -
kép pen mó do sul:

i. az (1) be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:
„(1) Bár mely vál lal ko zás, köz- vagy ma gán in -
téz mény köz vet le nül a Bank hoz for dul hat fi nan -
szí ro zá sért. A Bank hoz in té zett ké rel me ket a
 Bizottságon, vagy azon a tag ál la mon ke resz tül is
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be le het nyúj ta ni, amely nek te rü le tén a be ru há -
zást meg valósítják.”;

ii. a (2) be kez dés elsõ al be kez dé sé ben a „pro jek tet”
szö veg rész he lyé be a „be ru há zást” szö veg, má -
so dik al be kez dé sé ben pe dig a „pro jekt tel” szö -
veg rész he lyé be a „be ru há zás sal” szö veg lép;

iii. a (3) be kez dés ben a „köl csön- és ga ran cia ké rel -
mek rõl” szö veg rész he lyé be a „fi nan szí ro zá si
mû ve le tek rõl” szö veg, a (4) be kez dés elsõ mon -
da tá ban pe dig a „köl csön- vagy ga ran cia ké rel -
mek” szö veg rész he lyé be a „fi nan szí ro zá si mû -
ve le tek” szö veg lép;

iv. a (4) be kez dés elsõ mon da tá ban az „a 20. cikk -
nek” szö veg rész he lyé be az „a 18. és 20 cikk nek” 
szö veg lép; a má so dik mon da tá ban a „köl csön
vagy ga ran cia nyúj tá sa” szö veg rész he lyé be a
„fi nan szí ro zás” szö veg, a „szer zõ dés ter ve ze tet”
szö veg rész he lyé be pe dig a „vo nat ko zó javas -
latot” szö veg lép; az utol só mon dat ban a „köl -
csön vagy ga ran cia” szö veg rész he lyé be a
„ finanszírozás” szö veg lép;

v. az (5) és (6) be kez dés ben a „köl csönt vagy ga -
ran ci át” szö veg rész he lyé be a „fi nan szí ro zást”
szö veg, a (7) be kez dés ben a „köl csönt, il let ve
 garanciát” szö veg rész he lyé be a „fi nan szí ro zást” 
szö veg lép;

vi. a cikk a kö vet ke zõ új (8) be kez dés sel egé szül ki:
„(8) Amennyi ben egy jó vá ha gyott be ru há zás ra
vo nat ko zó fi nan szí ro zá si mû ve le tet a Bank jo ga -
i nak és ér de ke i nek vé del mé ben át kell ala kí ta ni,
az Igaz ga tá si Bi zott ság ké se de lem nél kül meg -
teszi az ál ta la szük sé ges nek ítélt sür gõs sé gi in -
téz ke dé se ket, ame lyek rõl ha la dék ta la nul je len -
tést tesz az Igaz ga tó ta nács nak.”

r) a 20. cik ként új ra szá mo zott 22. cikk (1) be kez dé sé -
ben a „nem zet kö zi” szö veg részt el kell hagy ni, a (2) be -
kez dés he lyé be pe dig a kö vet ke zõ szö veg lép:

„(2) A Bank a tag ál la mok tõ ke pi a ca i ról az e tõkepia -
cokra vo nat ko zó jogi ren del ke zé sek nek meg fele lõen ve het 
fel köl csönt.

Az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés
116a. cik ke (1) be kez dé sé nek ér tel mé ben el té rés sel ren -
del ke zõ tag ál lam ha tás kör rel bíró ha tó sá gai csak ak kor
 élhetnek ez el len ki fo gás sal, ha az adott ál lam tõ ke pi a cán
ko moly za va rok tól le het tar ta ni.”;

s) a 21. cik ként új ra szá mo zott 23. cikk (1) be kez dé sé -
nek b) pont já ból az „az ál ta la vagy a tõle köl csönt fel ve võk 
ál tal ki bo csá tott” szö veg részt el kell hagy ni, a (3) be kez -
dés ben pe dig a „a ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó sá gok kal
vagy az érin tett tag ál lam jegy bank já val” szö veg rész
 helyébe az „az érin tett tag ál lam ha tás kör rel ren del ke zõ ha -
tó sá ga i val vagy nem ze ti köz pon ti bank já val” szö veg lép;

t) a 23. cik ként új ra szá mo zott 25. cikk (1) be kez dé sé -
nek elsõ mon da tá ból az „az egyik tag ál lam va lu tá já ban
meg lé võ” szö veg részt el kell hagy ni, ugyan eb ben a mon -
dat ban az „egy má sik tag ál lam va lu tá já ra” szö veg rész

 helyébe az „egy olyan tag ál lam va lu tá já ra, amely nek pénz -
ne me nem az euro” szö veg lép, a (2) be kez dés ben a „Va la -
mely tag ál lam va lu tá já ban meg lé võ esz kö ze it a Bank”
szö veg rész he lyé be az „A Bank egy olyan tag ál lam va lu tá -
já ban meg lé võ esz kö ze it, amely nek pénz ne me nem az
euro,” szö veg lép, a (3) be kez dés ben az „arany ban vagy
kon ver ti bi lis va lu tá ban” szö veg részt el kell hagy ni, a
(4) be kez dés ben pe dig a „pro jek tek hez” szö veg rész he lyé -
be a „be ru há zá sok hoz” szö veg lép;

u) a 24. cik ként új ra szá mo zott 26. cikk bõl az „, a kü lön -
le ges köl csö nök nyúj tá sá ra” szö veg részt el kell hagy ni;

v) a 25. cik ként új ra szá mo zott 27. cikk (2) be kez dé se a
vé gén a kö vet ke zõ mon dat tal egé szül ki: „A Kor mány zó -
ta nács gon dos ko dik a sze mély zet tag ja it meg il le tõ jo gok
vé del mé rõl.”;

w) a 27. cik ként új ra szá mo zott 29. cikk elsõ be kez dé sé -
ben az „a Bí ró ság” szö veg rész he lyé be az „az Eu ró pai
Unió Bí ró sá ga” szö veg lép, és a be kez dés az „A Bank bár -
mely szer zõ dés ben vá lasz tott bí ró sá gi el já rást köt het ki.”
mon dat tal egé szül ki; a má so dik be kez dés bõl pe dig a
„vagy vá lasz tott bí ró sá gi el já rást” szö veg részt el kell
 hagyni;

x) a 28. cik ként új ra szá mo zott 30. cikk he lyé be a kö vet -
ke zõ szö veg lép:

„28. cikk

(1) A Kor mány zó ta nács egy han gú lag el jár va jogi sze -
mé lyi ség gel és pénz ügyi füg get len ség gel ren del ke zõ
 leányvállalatok vagy más jogi egy sé gek lét re ho zá sá ról
 határozhat.

(2) A Kor mány zó ta nács egy han gú lag fo gad ja el az
(1) be kez dés ben em lí tett szer ve ze tek alap ok má nyát. Az
alap ok mány meg ha tá roz za kü lö nö sen a szer ve ze tek cél ki -
tû zé se it, szer ve ze ti fel épí té sét, tõ ké jét, tag sá gát, szék he -
lyét, pénz ügyi for rá sa it, be avat ko zá si esz kö ze it és el len õr -
zé si sza bá lya it, valamint a Bank szer ve i vel fenn ál ló vi szo -
nyu kat.

(3) A Bank ha tás kö ré be tar to zik, hogy részt vesz e szer -
ve ze tek irá nyí tá sá ban, és jegy zett tõ ké jük höz a Kor mány -
zó ta nács ál tal egy han gú lag meg ha tá ro zott összeg ere jé ig
hoz zá já rul.

(4) Az Euró pai Unió ki vált sá ga i ról és men tes sé ge i rõl
 szóló jegy zõ köny vet az (1) be kez dés ben em lí tett szer ve ze -
tek re – amennyi ben azok az uni ós jog ha tá lya alá tar toz -
nak –, azok szer ve i nek tag ja i ra fel ada ta ik el lá tá sa so rán,
valamint azok sze mély ze té re is ugyan azok kal a fel té te lek -
kel kell al kal maz ni, mint ame lyek a Bank ra vo nat koz nak.

Arra az osz ta lék ra, tõ ke nye re ség re vagy az ilyen szer ve -
ze tek tõl szár ma zó egyéb jö ve de lem re azon ban, amely re
a ta gok – az Euró pai Unió és a Bank ki vé te lé vel – jo go sul -
tak, to vább ra is al kal maz ni kell az irány adó jog adó zás ra
vo nat ko zó ren del ke zé se it.

(5) Az Euró pai Unió Bí ró sá ga – a továb biak ban meg ál -
la pí tott ke re te ken be lül – ha tás kör rel ren del ke zik az uni ós
jog ha tá lya alá tar to zó szer ve zet szer vei ál tal el fo ga dott
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 intézkedésekkel kap cso la tos jog vi ták ban. Az ilyen in téz -
ke dé sek ellen e szer ve ze tek bár mely tag ja – e mi nõ sé gé -
ben –, illetve bár mely tag ál lam ke re se tet in dít hat az Euró -
pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés 230. cik ké ben meg -
ál la pí tott fel té te lek sze rint.

(6) A Kor mány zó ta nács egy han gú lag el jár va az uni ós
jog ha tá lya alá tar to zó szer ve ze tek sze mély ze tét a vo nat -
ko zó bel sõ el já rá si sza bá lyok te kin te té ben a Bank kal
 közös sza bály rend szer be so rol hat ja.”

JEGYZÕKÖNYV A SZÉKHELYEKRÕL

13. Az Eu ró pai Kö zös sé gek és az Eu ro pol in téz mé nye -
i nek, egyes szer ve i nek és szer ve ze ti egy sé ge i nek szék he -
lyé rõl  szóló jegy zõ könyv a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:

a) a jegy zõ könyv cí mé ben a „szer ve i nek” szö veg rész
he lyé be a „szer ve i nek, hi va ta la i nak” szö veg lép, az „és az
Eu ro pol” szö veg részt pe dig el kell hagy ni, a jegy zõ könyv
elsõ pre am bu lum be kez dé sé ben pe dig a „szer vek” szö veg -
rész he lyé be a „szer vek, hi va ta lok” szö veg lép;

b) a pre am bu lum ban az elsõ be ve ze tõ hi vat ko zás ban az 
„Euró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés” szö veg rész
 helyébe az „Euró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés”
szö veg lép, az „, Euró pai Szén- és Acél kö zös sé get létre -
hozó szer zõ dés 77. cik ké re” szö veg részt pe dig el kell
hagy ni; a má so dik be ve ze tõ hi vat ko zást el kell hagy ni;

c) a d) pont ban az „és az El sõ fo kú Bí ró ság” szö veg részt 
el kell hagy ni;

d) az i) pont ban az „Az Euró pai Mo ne tá ris In té zet és”
szö veg részt el kell hagy ni;

JEGYZÕKÖNYV AZ UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL
ÉS MENTESSÉGEIRÕL

14. Az Euró pai Kö zös sé gek ki vált sá ga i ról és men tes -
sé ge i rõl  szóló jegy zõ könyv a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:

a) az elsõ pre am bu lum be kez dés ben az „Euró pai Kö -
zös sé gek egy sé ges Ta ná csá nak és egy sé ges Bi zott sá gá nak 
lét re ho zá sá ról  szóló szer zõ dés 28. cik ké nek” szö veg rész
he lyé be az „Euró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés
291. cik ké nek és az Euró pai Atom ener gia-kö zös sé get
( Euratom) lét re ho zó szer zõ dés 191. cik ké nek” szö veg lép,
az „eze ket a Kö zös sé ge ket és az Euró pai Be ru há zá si Ban -
kot” szö veg rész he lyé be pe dig az „az Euró pai Uni ót és
az Eu ra to mot” szö veg lép;

b) az 5. cikk ha tá lyát vesz ti, az utá na kö vet ke zõ cik kek
szá mo zá sa pe dig meg fele lõen mó do sul;

c) a 6. cik ként új ra szá mo zott 7. cikk ben a (2) be kez dést 
el kell hagy ni, az (1) be kez dés pe dig szá mo zat lan be kez -
dés sé vá lik.

d) a 12. cik ként új ra szá mo zott 13. cikk ben az „a Ta nács 
ál tal a Bi zott ság ja vas la ta alap ján meg ha tá ro zott fel té te -

lek nek és el já rás nak meg fele lõen.” szö veg rész he lyé be az
„az Euró pai Par la ment és a Ta nács ál tal ren des jog al ko tá si
el já rás ke re té ben, az érin tett in téz mé nyek kel foly ta tott
kon zul tá ci ót köve tõen el fo ga dott ren de le tek ben meg ha tá -
ro zott fel té te lek nek és el já rás nak meg fele lõen.” szö veg
lép;

e) a 14. cik ként új ra szá mo zott 15. cikk ben az „A Ta -
nács a Bi zott ság ja vas la ta alap ján, egy han gú lag meg ha tá -
roz za” szö veg rész he lyé be az „Az Euró pai Par la ment és
a Ta nács az érin tett in téz mé nyek kel foly ta tott kon zul tá ci ót 
köve tõen ren des jog al ko tá si el já rás ke re té ben el fo ga dott
ren de le tek ben meg ha tá roz za „ szö veg lép;

f) a 15. cik ként új ra szá mo zott 16. cikk ben az „A Ta -
nács a Bi zott ság ja vas la ta alap ján és az érin tett in téz mé -
nyek kel foly ta tott kon zul tá ci ót köve tõen” szö veg rész he -
lyé be az „Az Euró pai Par la ment és a Ta nács az érin tett
 intézményekkel foly ta tott kon zul tá ci ót köve tõen ren des
jog al ko tá si el já rás ke re té ben el fo ga dott ren de le tek ben”
szö veg lép;

g) a 20. cik ként új ra szá mo zott 21. cikk ben a „fõ ta nács -
no ka i ra, hi va tal ve ze tõ jé re” szö veg rész he lyé be a „fõ ta -
nács no ka i ra, hi va tal ve ze tõ i re” szö veg lép, és a cikk bõl a
„, to váb bá az El sõ fo kú Bí ró ság tag ja i ra és hivatalvezetõ -
jére” szö veg részt el kell hagy ni;

h) a 22. cik ként új ra szá mo zott 23. cikk utol só be kez dé -
sét el kell hagy ni;

i) a „FENTIEK HITELÉÜL az alul írott meg ha tal ma -
zot tak alá ír ták ezt a jegy zõ köny vet.” záró for mu lát, a kel -
te zést és az alá írók jegy zé két el kell hagy ni.

JEGYZÕKÖNYV A KONVERGENCIA -
KRITÉRIUMOKRÓL

15. Az Euró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés
121. cik ké ben em lí tett kon ver gen cia kri té ri u mok ról  szóló
jegy zõ könyv a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:

a) a jegy zõ könyv cí mé ben az „az Euró pai Kö zös sé get
lét re ho zó szer zõ dés 121. cik ké ben em lí tett” szö veg rész
he lyé be az „a” név elõ lép;

b) az elsõ pre am bu lum be kez dés ben „a gaz da sá gi és
mo ne tá ris unió har ma dik sza ka szá ba tör té nõ át me net rõl
 szóló ha tá ro za tok meg ho za ta la kor” szö veg rész he lyé be
a „az el té rés sel ren del ke zõ tag ál la mok el té ré sé nek meg -
szün te té sé rõl  szóló ha tá ro za tok meg ho za ta la kor” szö veg
lép;

c) a 3. cikk má so dik mon da tá ban a „va la mely má sik
tag ál lam va lu tá já val szem ben.” szö veg rész he lyé be az
„az eu ró val szem ben.” szö veg lép;

d) a 6. cikk bõl az „az EMI-vel vagy” szö veg részt el kell 
hagy ni;

e) ez a pont a ma gyar vál to za tot nem érin ti.
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JEGYZÕKÖNYV EGYES AZ EGYESÜLT
KIRÁLYSÁGRA VONATKOZÓ
RENDELKEZÉSEKRÕL

16. Az egyes Nagy Bri tan nia és Észak-Ír or szág Egye -
sült Ki rály sá gá ra vo nat ko zó ren del ke zé sek rõl  szóló jegy -
zõ könyv a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:

a) az elsõ pre am bu lum be kez dés ben az „a gaz da sá gi
és mo ne tá ris unió har ma dik sza ka szá ba lép jen” szö veg -
rész he lyé be a „be ve zes se az eu rót” szö veg lép;

b) a pre am bu lum a kö vet ke zõ új má so dik pre am bu lum -
be kez dés sel egé szül ki:

„TEKINTETTEL arra, hogy 1996. ok tó ber 16-án és
1997. ok tó ber 30-án az Egye sült Ki rály ság kor má nya be je -
len tet te a Ta nács nak, hogy nem kí ván részt ven ni a gaz da -
sá gi és mo ne tá ris unió har ma dik sza ka szá ban,”;

c) az 1. pont ból az elsõ és har ma dik be kez dést el kell
hagy ni, az egyet len be kez dés sé váló má so dik be kez dés ben 
az „arra, hogy a har ma dik sza kasz ba lép jen” szö veg rész
he lyé be az „az euro be ve ze té sé re” szö veg, a „szán dé ká ról
ér te sí ti a Ta ná csot” szö veg rész he lyé be pe dig a „szán dé kát 
be je len ti a Ta nács nak” szö veg lép;

d) a 2. pont szö ve gé nek he lyé be a kö vet ke zõ szö veg
lép:

„2. Te kin tet tel az Egye sült Ki rály ság kor má nyá nak az
1996. ok tó ber 16-i és az 1997. ok tó ber 30-i, a Ta nács hoz
cím zett be je len té sé re, a 3–8. és a 10. pon tot az Egye sült
Ki rály ság ra al kal maz ni kell.”;

e) a 3. pon tot el kell hagy ni, az utá na kö vet ke zõ pon tok
szá mo zá sa pe dig meg fele lõen mó do sul;

f) a 4. pont ként új ra szá mo zott 5. pont a kö vet ke zõ kép -
pen mó do sul:

i. az elsõ mon dat he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:
„Az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés
245a. cik ké nek (2) be kez dé se – az elsõ és az utol -
só mon dat ki vé te lé vel –, 245a. cik ké nek (5) be -
kez dé se, 97b. cik ké nek má so dik be kez dé se,
104. cik ké nek (1), (9) és (11) be kez dé se,
105. cik ké nek (1)–(5) be kez dé se, 106. cik ke,
108. cik ke, 109. cik ke, 110. cik ke, 111a. cik ke,
115c. cik ke, 117a. cik ké nek (3) be kez dé se,
188o. cik ke, va la mint 245b. cik ke az Egye sült
Ki rály ság ra nem al kal maz ha tó.”;

ii. a be kez dés a kö vet ke zõ új má so dik mon dat tal
egé szül ki: „Szin tén nem al kal maz ha tó az Egye -
sült Ki rály ság ra az e szer zõ dés 99. cik ké nek
(2) be kez dé se az át fo gó gaz da ság po li ti kai irány -
mu ta tá sok azon ré sze i nek el fo ga dá sa te kin te té -
ben, ame lyek ál ta lá nos jel leg gel az eu ro öve zet re
vo nat koz nak.”;

g) az 5. pont ként új ra szá mo zott 6. pont a kö vet ke zõ új
elsõ be kez dés sel egé szül ki: „Az Egye sült Ki rály ság tö rek -
szik a túl zott költ ség ve té si hi ány el ke rü lé sé re.”; a pont
ezt kö ve tõ al be kez dés sé váló je len le gi szö ve gé bõl az
„116. cik ké nek (4) be kez dé sét, va la mint” szö veg részt el
kell hagy ni;

h) a 6. pont ként új ra szá mo zott 7. pont elsõ al be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép: „6. Az Egye sült Ki rály -
ság sza va za ti jo gát a Ta nács nak a 4. pont ban fel so rolt cik -
kek ben em lí tett jogi ak tu sai te kin te té ben és az Eu ró pai
Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés 116a. cik ke (4) be kez -
dé sé nek elsõ al be kez dé sé ben em lí tett ese tek ben fel kell
füg gesz te ni. Ezek re az ese tek re az em lí tett szer zõ dés
116a. cik ke (4) be kez dé sé nek má so dik al be kez dé sét kell
al kal maz ni.”; a pont má so dik al be kez dé sé bõl az „, il let ve
123. cik ké nek (1) be kez dé se” szö veg részt el kell hagy ni ;

i) a 8. pont ként új ra szá mo zott 9. pont a) al pont já ban
az „e sza kasz ba tör té nõ be lé pést” szö veg rész he lyé be az
„euro be ve ze té sét” szö veg, az „a har ma dik sza kasz ban”
szö veg rész he lyé be pe dig az „az euro be ve ze té sét köve -
tõen” szö veg lép;

j) a 9. pont ként új ra szá mo zott 10. pont ban a be ve ze tõ
be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép: „Az Egye sült
Ki rály ság bár mi kor be je lent he ti az euro be ve ze té sé re
 vonatkozó szán dé kát. Eb ben az eset ben:”; az a) al pont ban
az „a har ma dik sza kasz ba be lép ni” szö veg rész he lyé be az
„euro be ve ze té sé re” szö veg, a c) al pont ban a „be lép hes sen 
a har ma dik sza kasz ba” szö veg rész he lyé be a „be ve zes se
az eu rót”, az utol só be kez dés ben pe dig az „a har ma dik sza -
kasz ba lép” szö veg rész he lyé be a „be ve ze ti az eu rót” szö -
veg lép. Az a) al pont ban a „122. cik ké nek (2) be kez dé sé -
ben” szö veg rész he lyé be a „117a. cik ké nek (1) és (2) be -
kez dé sé ben” szö veg lép;

k) a 10. pont ként új ra szá mo zott 11. pont ban az „és
116. cik ké nek (3) be kez dé sét” szö veg részt el kell hagy ni,
és a „be nem lép a har ma dik sza kasz ba,” szö veg rész he lyé -
be a „be nem ve ze ti az eu rót,” szö veg lép.

JEGYZÕKÖNYV EGYES DÁNIÁRA VONATKOZÓ
RENDELKEZÉSEKRÕL

17. Az egyes Dá ni á ra vo nat ko zó ren del ke zé sek rõl
 szóló jegy zõ könyv a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:

a) az elsõ pre am bu lum be kez dést el kell hagy ni, az elsõ
pre am bu lum be kez dés sé váló má so dik pre am bu lum be kez -
dés ben a „Dá ni á nak a gaz da sá gi és mo ne tá ris unió har ma -
dik sza ka szá ban tör té nõ rész vé te lét meg elõ zõ en” szö veg -
rész he lyé be az „azt meg elõ zõ en, hogy Dá nia le mond
a men tes sé gé rõl” szö veg lép, a pre am bu lum pe dig ki egé -
szül a kö vet ke zõ új má so dik pre am bu lum be kez dés sel:
„TEKINTETTEL arra, hogy 1993. no vem ber 3-án Dá nia
kor má nya be je len tet te a Ta nács nak, hogy nem kí ván részt
ven ni a gaz da sá gi és mo ne tá ris unió har ma dik sza ka szá -
ban,”;

b) az 1. és 3. pon tot el kell hagy ni, az utá na kö vet ke zõ
pon tok szá mo zá sa pe dig meg fele lõen mó do sul;

c) az 1. pont ként új ra szá mo zott 2. pont elsõ mon da tá -
nak he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép: „Te kin tet tel Dá nia
kor má nyá nak 1993. no vem ber 3-i, a Ta nács hoz cím zett
be je len té sé re, Dá nia men tes ség ben ré sze sül.”;
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d) a 2. pont ként új ra szá mo zott 4. pont ban a „a 122. cikk 
(2) be kez dé sé ben” szö veg rész he lyé be a „az Eu ró pai Unió
mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés 117a. cik ké ben” szö veg lép.

A SCHENGENI JEGYZÕKÖNYV

18. A schen ge ni vív má nyok nak az Eu ró pai Unió ke re -
té be tör té nõ be il lesz té sé rõl  szóló jegy zõ könyv a követ -
kezõképpen mó do sul:

a) a jegy zõ könyv cí mé nek he lyé be a kö vet ke zõ szö veg
lép „Jegy zõ könyv az Eu ró pai Unió ke re té be be il lesz tett
schen ge ni vív má nyok ról”;

b) a pre am bu lum a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:
i. az elsõ pre am bu lum be kez dés ben a „cél ja az

 európai in teg rá ció el mé lyí té se, és kü lö nö sen
 annak le he tõ vé té te le, hogy az Eu ró pai Unió még 
gyor sab ban a sza bad sá gon, a biz ton sá gon és a
jog ér vé nye sü lé sén ala pu ló tér ség gé vál has son”
szö veg rész he lyé be „az 1997. ok tó ber 2-i Amsz -
ter da mi Szer zõ dés sel be épül tek az Eu ró pai Unió
ke re tei közé” szö veg lép;

ii. a má so dik pre am bu lum be kez dés he lyé be a kö -
vet ke zõ szö veg lép:
„AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy meg õriz zék a
schen ge ni vív má nyok nak az Amsz ter da mi Szer -
zõ dés ha tály ba lé pé se óta vég be ment fej lõ dé sét,
va la mint hogy e vív má nyo kat to vább fej lesszék
an nak ér de ké ben, hogy hoz zá já rul ja nak azon cél
el éré sé hez, hogy az Unió pol gá rai szá má ra egy
bel sõ ha tá rok nél kü li, a sza bad sá gon, a biz ton sá -
gon és a jog ér vé nye sü lé sén ala pu ló tér sé get biz -
to sít sa nak,”;

iii. a har ma dik pre am bu lum be kez dést el kell hagy ni;
iv. a ne gye dik pre am bu lum be kez dés sé váló ötö dik

pre am bu lum be kez dés ben az „a fen ti meg ál la po -
dá sok nak nem ré sze sei, és azo kat nem ír ták alá;”
szö veg rész he lyé be a „nem ré sze sei a schen ge ni
vív má nyok min den egyes ren del ke zé sé nek” szö -
veg, az „ezek nek a meg ál la po dá sok nak egyes
vagy va la mennyi ren del ke zé sét el fo gad ják” szö -
veg rész he lyé be pe dig az „e vív má nyok más ren -
del ke zé se it tel je sen vagy rész ben el fo gad ják;”
szö veg lép;

v. az ötö dik pre am bu lum be kez dés sé váló ha to dik
pre am bu lum be kez dés bõl el kell hagy ni a „, to -
váb bá hogy eze ket a ren del ke zé se ket csak vég sõ
esz köz ként le het igény be ven ni” szö veg részt;

vi. a ha to dik pre am bu lum be kez dés sé váló he te dik
pre am bu lum be kez dés ben az „, amely ál la mok
meg erõ sí tet ték azt a szán dé ku kat, hogy az 1996.
de cem ber 19-én Lu xem burg ban alá írt meg ál la -
po dás alap ján vál lal ják, hogy a fent em lí tett ren -
del ke zé sek rá juk néz ve kö te le zõ ek” szö veg rész
he lyé be az „, amely ál la mok ra néz ve – azon
skan di náv ál la mok kal egye tem ben, ame lyek tag -

jai az Eu ró pai Uni ó nak – a skan di náv út le vél unió 
ren del ke zé sei kö te le zõ ek” szö veg lép;

c) az 1. cikk elsõ mon da tá nak he lyé be a kö vet ke zõ szö -
veg lép:

„A Bel ga Ki rály ság, a Bol gár Köz tár sa ság, a Cseh Köz -
tár sa ság, a Dán Ki rály ság, a Né met or szá gi Szö vet sé gi
Köz tár sa ság, az Észt Köz tár sa ság, a Gö rög Köz tár sa ság,
a Spa nyol Ki rály ság, a Fran cia Köz tár sa ság, az Olasz Köz -
tár sa ság, a Cip ru si Köz tár sa ság, a Lett Köz tár sa ság, a Lit -
ván Köz tár sa ság, a Lu xem bur gi Nagy her ceg ség, a Ma gyar 
Köz tár sa ság, a Mál tai Köz tár sa ság, a Hol land Ki rály ság,
az Oszt rák Köz tár sa ság, a Len gyel Köz tár sa ság, a Por tu gál 
Köz tár sa ság, Ro má nia, a Szlo vén Köz tár sa ság, a Szlo vák
Köz tár sa ság, a Finn Köz tár sa ság és a Svéd Ki rály ság fel -
ha tal ma zást kap nak arra, hogy egy más kö zött meg erõ sí tett 
együtt mû kö dést hoz za nak lét re a Ta nács ál tal meg ha tá ro -
zott ren del ke zé sek ha tá lya alá tar to zó te rü le te ken, ame -
lyek együt te sen a »schen ge ni vív má nyo kat« al kot ják.”

d) a 2. cikk he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„2. cikk

A schen ge ni vív má nyo kat az 1. cikk ben em lí tett tag ál la -
mok ra a 2003. áp ri lis 16-i csat la ko zá si ok mány 3. cik ké -
nek és a 2005. áp ri lis 25-i csat la ko zá si ok mány 4. cik ké -
nek sé rel me nél kül al kal maz ni kell. A schen ge ni meg ál la -
po dá sok ál tal lét re ho zott Vég re haj tó Bi zott ság he lyé be a
Ta nács lép.”;

e) a 3. cikk he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„3. cikk

Dá ni á nak a schen ge ni vív má nyok fej lesz té sét szol gá ló
in téz ke dé sek el fo ga dá sá ban  való rész vé te lé re, va la mint
ezen in téz ke dé sek vég re haj tá sá ra és Dá ni á ban tör té nõ
 alkalmazására a Dá nia hely ze té rõl  szóló jegy zõ könyv ren -
del ke zé sei az irány adó ak.”;

f) a 4. cikk elsõ be kez dé sé bõl az „, ame lyek re néz ve a
schen ge ni vív má nyok nem kö te le zõ ek,” szö veg részt el
kell hagy ni;

g) a 5. cikk he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„5. cikk

(1) A Szer zõ dé sek vo nat ko zó ren del ke zé se i nek ha tá lya
ki ter jed a schen ge ni vív má nyo kon ala pu ló ja vas la tok ra és
kez de mé nye zé sek re.

Eb ben az össze füg gés ben, ha Ír or szág vagy az Egye sült
Ki rály ság nem je len ti be rész vé te li szán dé kát éssze rû idõn
be lül írás ban a Ta nács nak, az Euró pai Unió mû kö dé sé rõl
 szóló szer zõ dés 280d. cik ké ben em lí tett fel ha tal ma zást az
1. cikk ben em lí tett tag ál la mok ré szé re, illetve – amennyi -
ben az együtt mû kö dés kér dé ses te rü le te in va la me lyi kük
részt kí ván ven ni – Ír or szág vagy az Egye sült Ki rály ság
 részére meg adott nak kell te kin te ni.

(2) Amennyi ben Ír or szág vagy az Egye sült Ki rály ság a
4. cikk sze rin ti ha tá ro zat ér tel mé ben ilyen be je len tést tevõ
tag ál lam nak mi nõ sül, 3 hó na pon be lül írás ban be je lent he ti 
a Ta nács nak, hogy még sem kí ván részt ven ni a ja vas lat ban 
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vagy kez de mé nye zés ben. Eb ben az eset ben Ír or szág vagy
az Egye sült Ki rály ság nem vesz részt a ja vas lat vagy kez -
de mé nye zés el fo ga dá sá ban. A schen ge ni vív má nyo kon
ala pu ló in téz ke dés el fo ga dá si el já rá sát az utób bi be je len -
tés idõ pont já tól a (3) vagy (4) be kez dés ben meg ál la pí tott
el já rás vé gé ig vagy a be je len tés nek az el já rás bár mely sza -
ka szá ban tör té nõ vissza vo ná sá ig fel kell füg gesz te ni.

(3) A ja va solt in téz ke dés ha tály ba lé pé sé nek idõ pont já -
tól kez dõ dõ en a Ta nács ál tal a 4. cikk alap ján ho zott va la -
mennyi ha tá ro zat al kal ma zá sa – a Ta nács ál tal szük sé ges -
nek ítélt mér ték ben és a Bi zott ság ja vas la ta alap ján, a
 Tanács ál tal mi nõ sí tett több ség gel meg ho zott ha tá ro zat -
ban meg ál la pí tott fel té te lek mel lett – meg szû nik a (2) be -
kez dés ben em lí tett be je len tést tevõ or szág ra néz ve. Az
em lí tett ha tá ro za tot a kö vet ke zõ fel té te lek kel kell meg hoz -
ni: a Ta nács nak arra kell tö re ked nie, hogy az érin tett tag ál -
lam a le he tõ leg na gyobb mér ték ben fenn tart sa rész vé te lét
úgy, hogy az ko mo lyab ban ne hát rál tas sa a schen ge ni vív -
má nyok kü lön bö zõ ele me i nek gya kor la ti ér vé nye sü lé sét,
és tisz te let ben tart sa azok össz hang ját. A Bi zott ság a
(2) be kez dés ben em lí tett be je len tést köve tõen a le he tõ leg -
ha ma rabb be nyújt ja ja vas la tát. A Ta nács – szük ség ese tén
akár két egy mást kö ve tõ ülés össze hí vá sá val is – a bi zott -
sá gi ja vas lat be nyúj tá sá tól szá mí tott négy hó na pon be lül
ha tá roz.

(4) Amennyi ben négy hó nap el tel té vel a Ta nács nem
 fogadta el a ha tá ro za tot, bár mely tag ál lam ha la dék ta la nul
kér he ti, hogy az ügyet az Euró pai Ta nács elé ter jesszék.
Eb ben az eset ben az Euró pai Ta nács a so ron kö vet ke zõ
ülé sén a Bi zott ság ja vas la ta alap ján mi nõ sí tett több ség gel
ha tá ro za tot hoz a (3) be kez dés ben em lí tett fel té te lek kel
össz hang ban.

(5) Amennyi ben a (3) vagy (4) be kez dés ben meg ál la pí -
tott el já rás vé gé ig a Ta nács, vagy adott eset ben az Euró pai
Ta nács nem fo ga dott el ha tá ro za tot, a schen ge ni vív má -
nyo kon ala pu ló in téz ke dés el fo ga dá si el já rá sá nak fel füg -
gesz té se meg szû nik. Amennyi ben az em lí tett in téz ke dés
ezt köve tõen el fo ga dás ra ke rül, az in téz ke dés ha tály ba lé -
pé sé nek idõ pont já tól kez dõ dõ en a Ta nács ál tal a 4. cikk
alap ján ho zott va la mennyi ha tá ro zat al kal ma zá sa – a
 Bizottság ál tal meg ál la pí tott mér ték ben és fel té te lek mel -
lett – meg szû nik az érin tett tag ál lam ra néz ve, ki vé ve, ha az 
em lí tett tag ál lam az in téz ke dés el fo ga dá sát meg elõ zõ en
vissza von ta a (2) be kez dés ben em lí tett be je len té sét. A
 Bizottság leg ké sõbb az in téz ke dés el fo ga dá sá nak idõ pont -
já ig meg hoz za ha tá ro za tát. Ha tá ro za ta meg ho za ta la kor a
Bi zott ság tisz te let ben tart ja a (3) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott fel té te le ket.”;

h) a 6. cikk elsõ be kez dé sé nek elsõ mon da tá ból el kell
hagy ni „az 1996. de cem ber 19-én Lu xem burg ban alá írt
meg álla po dás alap ján” szö veg részt;

i) a 7. cikk ha tá lyát vesz ti, a 8. cikk szá mo zá sa pe dig
7. cikk re vál to zik;

j) a mel lék let ha tá lyát vesz ti.

JEGYZÕKÖNYV A SZERZÕDÉS 22A. CIKKÉNEK
AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGRA ÉS ÍRORSZÁGRA
TÖRTÉNÕ ALKALMAZÁSÁRÓL

19. Az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés
14. cik ke egyes vo nat ko zá sa i nak az Egye sült Ki rály ság ra
és Ír or szág ra tör té nõ al kal ma zá sá ról  szóló jegy zõ könyv
a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:

a) a jegy zõ könyv cí mé ben az „Eu ró pai Kö zös sé get lét -
re ho zó” szö veg rész he lyé be az „Eu ró pai Unió mû kö dé sé -
rõl  szóló” szö veg lép;

b) az 1. cikk elsõ be kez dé sé nek a) pont já ban az „az
 Európai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban
 részes ál la mok nak” szö veg rész he lyé be az „a tag ál la mok -
nak” szö veg lép;

c) az 1. cikk elsõ és má so dik be kez dé sé ben, a 2. cikk -
ben és a 3. cikk má so dik be kez dé sé ben az „Eu ró pai
 Közösséget lét re ho zó szer zõ dés 14.” szö veg rész he lyé be
az „Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés 22a. és
62.” szö veg lép.

JEGYZÕKÖNYV AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGNAK
ÉS ÍRORSZÁGNAK A SZABADSÁGON,
A BIZTONSÁGON ÉS A JOG ÉRVÉNYESÜLÉSÉN
ALAPULÓ TÉRSÉG TEKINTETÉBEN FENNÁLLÓ
HELYZETÉRÕL

20. Az Egye sült Ki rály ság és Ír or szág hely ze té rõl  szóló 
jegy zõ könyv a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:

a) a jegy zõ könyv cí mé ben az „Egye sült Ki rály ság és
Ír or szág” szö veg rész he lyé be az „Egye sült Ki rály ság nak
és Ír or szág nak a sza bad sá gon, a biz ton sá gon és a jog ér vé -
nye sü lé sén ala pu ló tér ség te kin te té ben fenn ál ló” szö veg
lép;

b) a má so dik pre am bu lum be kez dés ben az „Eu ró pai
Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés” szö veg rész he lyé be az
„Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés” szö veg lép;

c) az 1. cikk elsõ mon da tá ban az „Eu ró pai Kö zös sé get
lét re ho zó szer zõ dés IV. címe alap ján” szö veg rész he lyé be
az „Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés har ma dik
ré szé nek IV. címe alap ján” szö veg lép, a má so dik mon da -
tot el kell hagy ni, a har ma dik mon dat ban az „azon ha tá ro -
za ta i hoz, ame lye ket egy han gú lag kell el fo gad ni,” szö veg -
rész he lyé be az „egy han gú lag el fo ga dan dó jogi ak tu sa i nak 
el fo ga dá sá hoz” szö veg lép, és a cikk ki egé szül a követ -
kezõ be kez dés sel:

„E cikk al kal ma zá sá ban a mi nõ sí tett több sé get az Eu ró -
pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés 205. cik ke (3) be -
kez dé sé nek meg fele lõen kell meg ha tá roz ni.”;

d) a 2. cikk elsõ mon da tá ban az „Eu ró pai Kö zös sé get
lét re ho zó szer zõ dés IV. cí mé nek ren del ke zé sei” szö veg -
rész he lyé be az „Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ -
dés har ma dik ré sze IV. cí mé nek ren del ke zé sei” szö veg
lép; a má so dik mon dat ban az „a kö zös sé gi vív má nyo kat,
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to váb bá” szö veg rész he lyé be a „sem a kö zös sé gi, sem az
uni ós vív má nyo kat, to váb bá” szö veg lép;

e) a 3. cikk (1) be kez dé se a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:
i. az elsõ al be kez dés elsõ mon da tá ban az „Eu ró pai

Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés IV. címe alap -
ján” szö veg rész he lyé be az „Eu ró pai Unió mû -
kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés har ma dik ré szé nek
IV. címe alap ján” szö veg, az „ér te sí tés sel” szö -
veg rész he lyé be pe dig a „be je len tés sel” szö veg
lép, a má so dik mon da tot pe dig el kell hagy ni;

ii. a cikk szö ve ge a má so dik al be kez dés után a kö -
vet ke zõ új al be kez dés sel egé szül ki:
„Az Egye sült Ki rály ság nak és Ír or szág nak az
Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés har -
ma dik ré sze IV. cí mé nek ha tá lya alá tar to zó te rü -
le tek re vo nat ko zó ér té ke lé sek ben  való rész vé te -
lé nek fel té te le it az em lí tett szer zõ dés 61c. cik ke
alap ján el fo ga dott in téz ke dé sek ha tá roz zák meg.
E cikk al kal ma zá sá ban a mi nõ sí tett több sé get
az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés
205. cik ke (3) be kez dé sé nek meg fele lõen kell
meg ha tá roz ni.”;

f) a 4., 5. és 6. cikk ben az „Eu ró pai Kö zös sé get létre -
hozó szer zõ dés IV. címe” szö veg rész he lyé be az „Eu ró pai
Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés har ma dik ré szé nek
IV. címe” szö veg lép;

g) a 4. cikk má so dik mon da tá ban az „Eu ró pai Kö zös sé -
get lét re ho zó szer zõ dés 11. cik ké nek (3) be kez dé sé ben”
szö veg rész he lyé be az „Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló
szer zõ dés 280f. cik ké nek (1) be kez dé sé ben” szö veg lép;

h) a szö veg a kö vet ke zõ új 4a. cik kel egé szül ki:

„4a. cikk

(1) E jegy zõ könyv ren del ke zé sei az Eu ró pai Unió mû -
kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés har ma dik ré szé nek IV. címe
alap ján ja va solt vagy el fo ga dott olyan in téz ke dé sek ese té -
ben is vo nat koz nak az Egye sült Ki rály ság ra és Ír or szág ra,
ame lyek az e két or szág ra néz ve kö te le zõ, meg lé võ in téz -
ke dést mó do sí ta nak.

(2) Azok ban az ese tek ben azon ban, ami kor a Ta nács a
Bi zott ság ja vas la ta alap ján úgy ha tá roz, hogy az Egye sült
Ki rály ság vagy Ír or szág kí vül ma ra dá sa a meg lé võ in téz ke -
dés mó do sí tott vál to za tá nak al kal ma zá sá ból gya kor la ti lag
le he tet len né te szi az érin tett in téz ke dés al kal ma zá sát más
tag ál la mok vagy az Unió szá má ra, az em lí tett két tag ál la -
mot a 3. vagy 4. cikk sze rin ti be je len tés meg té te lé re szó lít -
hat ja fel. A 3. cikk al kal ma zá sá ban egy új két hó na pos
 határidõ ve szi kez de tét azon a na pon, ami kor a Ta nács
ilyen ha tá ro za tot ho zott.

Amennyi ben a Ta nács ha tá ro za tá nak meg ho za ta lá tól
szá mí tott két hó na pos ha tár idõ le tel té vel az Egye sült
 Királyság vagy Ír or szág nem tett a 3. vagy 4. cikk alap ján
be je len tést, a meg lé võ in téz ke dés a továb biak ban nem
 kötelezi és nem al kal maz ha tó rá, ki vé ve, ha az érin tett tag -
ál lam a mó do sí tó in téz ke dés ha tály ba lé pé se elõtt a 4. cik -
kel össz hang ban be je len tést tett. En nek kez de te meg egye -

zik a mó do sí tó in téz ke dés ha tály ba lé pé sé nek, il let ve – ha
az a ké sõb bi – a két hó na pos ha tár idõ le tel té nek nap já val.

E be kez dés al kal ma zá sá ban a Ta nács az ügy ala pos
meg vi ta tá sát köve tõen a mó do sí tó in téz ke dés el fo ga dá sá -
ban részt vevõ vagy ko ráb ban részt vett tag ál la mo kat kép -
vi se lõ tag ja i nak mi nõ sí tett több sé gé vel ha tá roz. A Ta nács
tag ja i nak mi nõ sí tett több sé gét az Eu ró pai Unió mû kö dé sé -
rõl  szóló szer zõ dés 205. cik ke (3) be kez dé se a) pont já nak
meg fele lõen kell meg ha tá roz ni.

(3) A Ta nács a Bi zott ság ja vas la tá ra mi nõ sí tett több ség -
gel úgy ha tá roz hat, hogy adott eset ben az Egye sült Ki rály -
ság nak vagy Ír or szág nak kell vi sel nie a meg lé võ in téz ke -
dés ben  való rész vé te lé nek meg szün te té se nyo mán szük -
ség sze rû en és el ke rül he tet le nül fel me rü lõ köz vet len pénz -
ügyi kö vet kez mé nye ket.

(4) Ez a cikk nem sér ti a 4. cik ket.”;

i) az 5. cikk ben a „pénz ügyi kö vet kez mé nye it” szö veg -
rész he lyé be a „pénz ügyi kö vet kez mé nye it, ki vé ve, ha az
Eu ró pai Par la ment tel foly ta tott kon zul tá ci ót köve tõen a
Ta nács min den tag ja egy han gú lag et tõl el té rõ en ha tá roz”
szö veg lép;

j) a 6. cikk ben az „Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer -
zõ dés IV. címe” szö veg rész he lyé be az „Eu ró pai Unió mû -
kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés har ma dik ré szé nek IV. címe”
szö veg, az „en nek a szer zõ dés nek a meg fe le lõ ren del ke zé -
se it, így a 68. cik ket is,” szö veg rész he lyé be pe dig „a Szer -
zõ dé sek meg fe le lõ ren del ke zé se it” szö veg lép;

k) a szö veg a kö vet ke zõ új 6a. cik kel egé szül ki:

„6a. cikk

Az Egye sült Ki rály sá got és Ír or szá got nem kö te le zik az
Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés 16b. cik ke
alap ján meg ál la pí tott azon sza bá lyok, ame lyek a sze mé -
lyes ada tok nak a tag ál la mok ál tal, az em lí tett szer zõ dés
har ma dik ré sze IV. cí mé nek 4. vagy 5. fe je ze te al kal ma zá -
si kö ré be tar to zó te vé keny sé gek so rán vég zett fel dol go zá -
sá ra vo nat koz nak, amennyi ben az Egye sült Ki rály sá got
vagy Ír or szá got nem kö te le zik a bün te tõ ügyek ben foly ta -
tott igaz ság ügyi együtt mû kö dés vagy a rend õrségi együtt -
mû kö dés for má i ra vo nat ko zó olyan sza bá lyok, ame lyek
meg kí ván ják a 16b. cikk alap ján meg ha tá ro zott ren del ke -
zé sek be tar tá sát.”;

l) a 7. cikk ben az „A 3. és 4. cikk” szö veg rész he lyé be
az „A 3., 4. és 4a. cikk” szö veg, a „schen ge ni vív má nyok -
nak az Eu ró pai Unió ke re té be tör té nõ be il lesz té sé rõl  szóló
jegy zõ köny vet” szö veg rész he lyé be pe dig az „Eu ró pai
Unió ke re té be be il lesz tett schen ge ni vív má nyok ról  szóló
jegy zõ köny vet” szö veg lép.

m) a 8. cikk ben az „a Ta nács el nö ké nek” szö veg rész
he lyé be az „a Ta nács nak” szö veg lép.

n) a szö veg a kö vet ke zõ új 9. cik kel egé szül ki:

„9. cikk

Ír or szág te kin te té ben ezt a jegy zõ köny vet az Euró pai
Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés 61h. cikk vo nat ko zá sá -
ban nem kell al kal maz ni.”.
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JEGYZÕKÖNYV DÁNIA HELYZETÉRÕL

21. A Dá nia hely ze té rõl  szóló jegy zõ könyv a kö vet ke -
zõ kép pen mó do sul:

a) a pre am bu lum a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:
i. a szö veg a má so dik pre am bu lum be kez dés után

a kö vet ke zõ há rom új pre am bu lum be kez dés sel
egé szül ki:
„ANNAK TUDATÁBAN, hogy az edin burg hi
ha tá ro zat ból ere dõ, és a Szer zõ dé sek alap ján
 továbbra is fenn tar tott jogi sza bá lyo zás je len tõs
mér ték ben kor lá toz ni fog ja Dá nia rész vé te lét az
uni ós együtt mû kö dés fon tos te rü le te in, és hogy
az Unió ér de ké ben áll na, hogy a sza bad ság, a
biz ton ság és a jog ér vé nye sü lé sén ala pu ló tér ség -
ben biz to sít sa a kö zös sé gi vív má nyok integri -
tását,
AZZAL A KÍVÁNSÁGGAL te hát, hogy olyan
jogi ke re tet hoz za nak lét re, amely le he tõ sé get
biz to sít Dá nia szá má ra, hogy az Eu ró pai Unió
mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés har ma dik ré szé nek
IV. címe alap ján ja va solt in téz ke dé sek el fo ga dá -
sá ban részt ve gyen, va la mint üd vö zöl ve Dá nia
arra vo nat ko zó szán dé kát, hogy ezt a le he tõ sé get
igény be vegy e, amennyi ben az sa ját al kot má -
nyos kö ve tel mé nye i vel össz hang ban le het sé ges,
MEGÁLLAPÍTVA, hogy Dá nia a rá néz ve kö te -
le zõ erõ vel nem bíró in téz ke dé sek te rén nem
aka dá lyoz za a töb bi tag ál lam együtt mû kö dé sé -
nek to vább fej lesz té sét,”

ii. az utol só elõt ti pre am bu lum be kez dés ben „a
schen ge ni vív má nyok nak az Eu ró pai Unió ke re -
té be tör té nõ be il lesz té sé rõl” szö veg rész he lyé be
„az Eu ró pai Unió ke re té be be il lesz tett schen ge ni
vív má nyok ról” szö veg lép;

b) az 1. cikk elsõ mon da tá ban az „Eu ró pai Kö zös sé get
lét re ho zó szer zõ dés IV. címe” szö veg rész he lyé be az
„ Európai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés har ma dik ré -
szé nek IV. címe” szö veg lép;

c) az 1. cikk má so dik mon da tát el kell hagy ni, és a cikk
ki egé szül a kö vet ke zõ új be kez dés sel:

„E cikk al kal ma zá sá ban a mi nõ sí tett több sé get az Eu ró -
pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés 205. cik ke (3) be -
kez dé sé nek meg fele lõen kell meg ha tá roz ni.”;

d) a 2. cikk he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„2. cikk

Az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés har ma -
dik ré sze IV. cí mé nek ren del ke zé sei, az e cím alap ján el fo -
ga dott in téz ke dé sek, az Unió ál tal az e cím alap ján meg kö -
tött nem zet kö zi meg ál la po dá sok ren del ke zé sei és az Eu ró -
pai Unió Bí ró sá gá nak az ilyen ren del ke zést vagy in téz ke -
dést ér tel me zõ ha tá ro za tai, vagy az em lí tett cím alap ján
mó do sí tott vagy mó do sít ha tó in téz ke dé sek nem kötele -
zõek és nem al kal maz ha tó ak Dá ni á ra; az ilyen ren del ke zé -
sek, in téz ke dé sek vagy ha tá ro za tok Dá nia ha tás kö re it,

 jogait és kö te le zett sé ge it sem mi lyen mó don nem érin tik;
az ilyen ren del ke zé sek, in téz ke dé sek vagy ha tá ro za tok
sem mi lyen mó don nem érin tik a kö zös sé gi vagy uni ós vív -
má nyo kat, to váb bá nem ké pe zik ré szét a kö zös sé gi jog nak
annyi ban, amennyi ben eze ket Dá ni á ra kell al kal maz ni.
Kü lö nö sen a bün te tõ ügyek ben foly ta tott rend õrségi és
igaz ság ügyi együtt mû kö dés te rü le tén a Lissza bo ni Szer -
zõ dés ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en el fo ga dott uni ós jogi
ak tu sok mó do sí tá suk ese tén to vább ra is vál to zat la nul
 kötelezõek és al kal ma zan dók Dá ni á ra.”;

e) a szö veg a kö vet ke zõ új 2a. cik kel egé szül ki:

„2a. cikk

E jegy zõ könyv 2. cik két to váb bá al kal maz ni kell az
 Európai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés 16b. cik ke
alap ján meg ál la pí tott azon sza bá lyok ra, ame lyek a sze mé -
lyes ada tok nak a tag ál la mok ál tal, az em lí tett szer zõ dés
har ma dik ré sze IV. cí mé nek 4. vagy 5. fe je ze te alkalma -
zási kö ré be tar to zó te vé keny sé gek so rán vég zett fel dol go -
zá sá ra vo nat koz nak.”;

f) a 4. cikk szá mo zá sa 6. cikk re vál to zik;
g) a 4. cik ként új ra szá mo zott 5. cikk a kö vet ke zõ kép -

pen mó do sul:
i. a cikk szö ve gé ben az „a ha tá ro za tot”, az „a ha tá -

ro zat”, il let ve a „sze rin ti ha tá ro za tát” szö veg ré -
szek he lyé be az „az in téz ke dést”, az „az in téz ke -
dés”, il let ve a „sze rin ti in téz ke dé sét” szö veg lép;

ii. az (1) be kez dés ben az „A Ta nács nak az Eu ró pai
Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés IV. cí mé nek
ren del ke zé sei sze rint a schen ge ni vív má nyok
 kiegészítésére irá nyu ló ja vas lat ról vagy kez -
deményezésrõl ho zott ha tá ro za tát” szö veg rész
he lyé be az „Az eb ben a rész ben sza bá lyo zott,
a schen ge ni vív má nyok to vább fej lesz té sé re irá -
nyu ló ja vas la ton vagy kez de mé nye zé sen ala pu ló 
ta ná csi in téz ke dés el fo ga dá sát” szö veg, az
„a schen ge ni vív má nyok nak az Eu ró pai Unió ke -
re té be tör té nõ be il lesz té sé rõl  szóló jegy zõ könyv
1. cik ké ben em lí tett tag ál la mok kö zött, va la mint
Dá nia és Ír or szág vagy az Egye sült Ki rály ság kö -
zött, amennyi ben ezek a tag ál la mok részt vesz -
nek az együtt mû kö dés kér dé ses te rü le te i ben.”
szö veg rész he lyé be pe dig az „az in téz ke dés sel
kö te le zett tag ál la mok kö zött.” szö veg lép;

iii. a (2) be kez dés ben az „a schen ge ni vív má nyok -
nak az Eu ró pai Unió ke re té be tör té nõ be il lesz té -
sé rõl  szóló jegy zõ könyv 1. cik ké ben em lí tett tag -
ál la mok meg vizs gál ják” szö veg rész he lyé be pe -
dig az „az adott in téz ke dés sel kö te le zett tag ál la -
mok és Dá nia meg vizs gál ják” szö veg lép;

h) az 5. cik ként új ra szá mo zott 6. cikk a kö vet ke zõ kép -
pen mó do sul:

i. az elsõ mon dat ban az „Eu ró pai Uni ó ról  szóló
szer zõ dés 13. cik ké nek (1) be kez dé se, va la mint
17. cik ke” szö veg rész he lyé be az „Eu ró pai Uni ó -
ról  szóló szer zõ dés 13. cik ké nek (1) be kez dé se,
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28a. cik ke és 28b.–28e. cik ke” szö veg lép, a „, de 
nem aka dá lyoz za a tag ál la mok kö zöt ti szo ro sabb 
együtt mû kö dés ki ala kí tá sát ezen a te rü le ten”
szö veg részt pe dig el kell hagy ni;

ii. a be kez dés a kö vet ke zõ új har ma dik mon dat tal
egé szül ki: „Dá nia nem aka dá lyoz za meg, hogy a 
töb bi tag ál lam to vább fej lessze együtt mû kö dé sét
ezen a te rü le ten.”;

iii. az új ne gye dik mon dat a vé gén ki egé szül a kö -
vet ke zõ új tag mon dat tal: „, to váb bá nem kö te les
ka to nai ké pes sé ge ket az Unió ren del ke zé sé re
 bocsátani.”;

iv. a cikk a kö vet ke zõ két új be kez dés sel egé szül ki:

„A Ta nács egy han gú lag el fo ga dan dó jogi ak tu -
sa i nak el fo ga dá sá hoz Dá nia kor má nyá nak kép -
vi se lõ it ki vé ve a Ta nács tag ja i nak egy han gú sza -
va za ta szük sé ges.

E cikk al kal ma zá sá ban a mi nõ sí tett több sé get az
Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés
205. cik ke (3) be kez dé sé nek meg fele lõen kell
meg ha tá roz ni.”;

i) a szö veg a „III. RÉSZ” cím sor egy 6. cik kel egé szül
ki, amely a 4. cikk szö ve gét ve szi át;

j) a szö veg a 7. cik ket meg elõ zõ en ki egé szül a
„IV. RÉSZ” cím sor ral;

k) a szö veg a kö vet ke zõ új 8. cik kel egé szül ki:

„8. cikk

(1) Dá nia al kot má nyos kö ve tel mé nye i vel össz hang ban
és a 7. cikk sé rel me nél kül bár mi kor be je lent he ti a töb bi
tag ál lam nak, hogy a be je len tést kö ve tõ hó nap elsõ nap já -
tól kez dõ dõ ha tállyal az I. részt a mel lék let ren del ke zé sei
al kot ják. Eb ben az eset ben az 5–8. cikk szá mo zá sa meg -
fele lõen mó do sul.

(2) Hat hó nap pal az (1) be kez dés ben em lí tett be je len tés
ha tály ba lé pé sé nek idõ pont ját köve tõen min den schen ge ni
vív mány, va la mint az e vív má nyok to vább fej lesz té sé re
 elfogadott min den olyan in téz ke dés, amely ad dig az idõ -
pon tig nem zet kö zi jogi kö te le zett ség ként kö te lez te
 Dániát, uni ós jog ként kö te le zi Dá ni át.”;

l) a jegy zõ könyv a kö vet ke zõ új mel lék let tel egé szül ki:

„MELLÉKLET

1. cikk

A 3. cikk ren del ke zé se i re is fi gye lem mel, Dá nia nem
vesz részt az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés
har ma dik ré szé nek IV. címe alap ján ja va solt in téz ke dé sek
Ta nács ál tal tör té nõ el fo ga dá sá ban. A Ta nács egy han gú -
lag el fo ga dan dó jogi ak tu sa i nak el fo ga dá sá hoz Dá nia kor -
má nyá nak kép vi se lõ it ki vé ve a Ta nács tag ja i nak egy han gú 
sza va za ta szük sé ges.

E cikk al kal ma zá sá ban a mi nõ sí tett több sé get az Eu ró -
pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés 205. cik ke (3) be -
kez dé sé nek meg fele lõen kell meg ha tá roz ni.

2. cikk

Az 1. cikk bõl kö vet ke zõ en, va la mint a 3., 4. és 8. cikk re
is fi gye lem mel, az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer -
zõ dés har ma dik ré sze IV. cí mé nek ren del ke zé sei, az em lí -
tett cím alap ján el fo ga dott in téz ke dé sek, az Eu ró pai Unió
ál tal az em lí tett cím alap ján meg kö tött nem zet kö zi meg ál -
la po dá sok, va la mint az Eu ró pai Unió Bí ró sá gá nak az ilyen 
ren del ke zé se ket vagy in téz ke dé se ket ér tel me zõ ha tá ro za -
tai nem kö te le zõ ek, il let ve nem al kal maz ha tó ak Dá ni á ra.
Az ilyen ren del ke zé sek, in téz ke dé sek vagy ha tá ro za tok
Dá nia ha tás kö re it, jo ga it és kö te le zett sé ge it sem mi lyen
mó don nem érin tik. Ezek a ren del ke zé sek, in téz ke dé sek
vagy ha tá ro za tok sem mi lyen mó don nem érin tik sem kö -
zös sé gi vív má nyo kat sem az uni ós vív má nyo kat, to váb bá
nem ké pe zik ré szét az uni ós jog nak annyi ban, amennyi ben 
eze ket Dá ni á ra kell al kal maz ni.

3. cikk

(1) Dá nia va la mely ja vas lat nak vagy kez de mé nye zés -
nek az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés har ma -
dik ré szé nek IV. címe alap ján a Ta nács hoz tör tént be nyúj -
tá sát kö ve tõ há rom hó na pon be lül írás ban be je lent he ti a
Ta nács el nö ké nek, hogy részt kí ván ven ni az ilyen ja va solt 
in téz ke dés meg ho za ta lá ban és al kal ma zá sá ban, amely be -
je len tés sel egy ben Dá nia erre jo go sult tá vá lik.

(2) Ha az (1) be kez dés ben em lí tett va la mely in téz ke dést 
Dá nia rész vé te lé vel éssze rû idõn be lül nem le het el fo gad -
ni, a Ta nács az (1) be kez dés ben em lí tett in téz ke dést az
1. cikk nek meg fele lõen Dá nia rész vé te le nél kül is el fo gad -
hat ja. Eb ben az eset ben a 2. cik ket kell al kal maz ni.

4. cikk

Dá nia az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés
har ma dik ré szé nek IV. címe alap ján el fo ga dott va la mely
in téz ke dés el fo ga dá sát köve tõen bár mi kor be je lent he ti
a Ta nács nak és a Bi zott ság nak azon szán dé kát, hogy az in -
téz ke dést el kí ván ja fo gad ni. Eb ben az eset ben az em lí tett
szer zõ dés 280f. cik ké nek (1) be kez dé sé ben em lí tett el já -
rást kell ér te lem sze rû en al kal maz ni.

5. cikk

(1) E jegy zõ könyv ren del ke zé sei az Eu ró pai Unió mû -
kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés har ma dik ré szé nek IV. címe
alap ján ja va solt vagy el fo ga dott olyan in téz ke dé sek ese té -
ben is vo nat koz nak Dá ni á ra, ame lyek rá néz ve kö te le zõ,
meg lé võ in téz ke dést mó do sí ta nak.

(2) Azok ban az ese tek ben azon ban, ami kor a Ta nács
a Bi zott ság ja vas la ta alap ján úgy ha tá roz, hogy Dá nia
 kívülmaradása a meg lé võ in téz ke dés mó do sí tott változa -
tának al kal ma zá sá ból gya kor la ti lag le he tet len né te szi az
érin tett in téz ke dés al kal ma zá sát más tag ál la mok vagy az
Unió szá má ra, az em lí tett tag ál la mot a 3. vagy 4. cikk sze -
rin ti be je len tés meg té te lé re szó lít hat ja fel. A 3. cikk al kal -
ma zá sá ban egy új két hó na pos ha tár idõ ve szi kez de tét
azon a na pon, ami kor a Ta nács ilyen ha tá ro za tot ho zott.
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Amennyi ben a Ta nács ha tá ro za tá nak meg ho za ta lá tól
szá mí tott két hó na pos ha tár idõ le tel té vel Dá nia nem tett a
3. vagy 4. cikk alap ján be je len tést, a meg lé võ in téz ke dés
a továb biak ban nem kö te le zi és nem al kal maz ha tó rá, ki -
vé ve, ha a mó do sí tó in téz ke dés ha tály ba lé pé se elõtt a
4. cik kel össz hang ban be je len tést tett. En nek kez de te meg -
egye zik a mó do sí tó in téz ke dés ha tály ba lé pé sé nek, il let ve
– ha az a ké sõb bi – a két hó na pos ha tár idõ le tel té nek nap -
jával.

E be kez dés al kal ma zá sá ban a Ta nács az ügy ala pos
meg vi ta tá sát köve tõen a mó do sí tó in téz ke dés el fo ga dá sá -
ban részt vevõ vagy ko ráb ban részt vett tag ál la mo kat kép -
vi se lõ tag ja i nak mi nõ sí tett több sé gé vel ha tá roz. A Ta nács
tag ja i nak mi nõ sí tett több sé gét az Eu ró pai Unió mû kö dé sé -
rõl  szóló szer zõ dés 205. cik ke (3) be kez dé se a) pont já nak
meg fele lõen kell meg ha tá roz ni.

(3) A Ta nács a Bi zott ság ja vas la tá ra mi nõ sí tett több ség -
gel úgy ha tá roz hat, hogy adott eset ben Dá ni á nak kell vi -
sel nie a meg lé võ in téz ke dés ben való rész vé te lé nek meg -
szün te té se nyo mán szük ség sze rû en és el ke rül he tet le nül
fel me rü lõ köz vet len pénz ügyi kö vet kez mé nye ket.

(4) Ez a cikk nem sér ti a 4. cik ket.

6. cikk

(1) A 4. cikk ben em lí tett be je len tést a schen ge ni vív má -
nyok to vább fej lesz té sé re vo nat ko zó in téz ke dé sek ese tén
az in téz ke dés vég sõ el fo ga dá sá nak idõ pont já tól szá mí tott
hat hó na pon be lül kell be nyúj ta ni.

Ha Dá nia a schen ge ni vív má nyok to vább fej lesz té sé re
vo nat ko zó va la mely in téz ke dés te kin te té ben nem tesz a 3.,
il let ve 4. cikk nek meg fele lõen be je len tést, az adott in téz -
ke dés sel kö te le zett tag ál la mok és Dá nia meg vizs gál ják,
hogy mi lyen meg fe le lõ in téz ke dé se ket te gye nek.

(2) A schen ge ni vív má nyok to vább fej lesz té sé re vo nat -
ko zó in téz ke dé sek te kin te té ben a 3. cikk alap ján meg tett
be je len tést vissza von ha tat la nul a 3. cikk alap ján meg tett
be je len tés nek kell te kin te ni min den olyan to váb bi ja vas lat
vagy kez de mé nye zés te kin te té ben, amely erre az intéz -
kedésre épül, amennyi ben a ja vas lat vagy kez de mé nye zés
a s chen ge ni vív má nyok to vább fej lesz té sé re vo nat ko zik.

7. cikk

Dá ni át nem kö te le zik az Euró pai Unió mû kö dé sé rõl
 szóló szer zõ dés 16b. cik ke alap ján meg ál la pí tott azon sza -
bá lyok, ame lyek a sze mé lyes ada tok nak a tag ál la mok
 által, az em lí tett szer zõ dés har ma dik rész e IV. cí mé nek
4. vagy 5. fe je ze te al kal ma zá si kö ré be tar to zó te vé keny sé -
gek so rán vég zett fel dol go zá sá ra vo nat koz nak, amennyi -
ben Dá ni át nem kö te le zik a bün te tõ ügyek ben foly ta tott
igaz ság ügyi együtt mû kö dés vagy a rend õrségi együtt mû -
kö dés for má i ra vo nat ko zó olyan sza bá lyok, ame lyek meg -
kí ván ják a 16b. cikk alap ján meg ha tá ro zott ren del ke zé sek
be tar tá sát.

8. cikk

Ha az e jegy zõ könyv ben em lí tett ese tek ben a Ta nács ál -
tal az Euró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés har ma -

dik ré szé nek IV. címe alap ján el fo ga dott va la mely in téz ke -
dés kö te le zõ Dá ni á ra, a Szer zõ dé sek meg fe le lõ ren del ke -
zé se it al kal maz ni kell Dá ni á ra az adott in téz ke dés sel kap -
cso lat ban.

9. cikk

Ab ban az eset ben, ha az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl
 szóló szer zõ dés har ma dik ré szé nek IV. címe alap ján el fo -
ga dott va la mely in téz ke dés Dá ni á ra néz ve nem kö te le zõ,
Dá nia nem vi se li az in téz ke dés nek az in téz mé nyek nél fel -
me rü lõ igaz ga tá si költ sé ge ken kí vü li pénz ügyi kö vet kez -
mé nye it, ki vé ve, ha az Eu ró pai Par la ment tel foly ta tott
kon zul tá ci ót köve tõen a Ta nács min den tag ja egy han gú lag 
et tõl el té rõ en ha tá roz.”

JEGYZÕKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ
TAGÁLLAMAINAK ÁLLAMPOLGÁRAI SZÁMÁRA
NYÚJTOTT MENEDÉKJOGRÓL

22. Az Eu ró pai Unió tag ál la ma i nak ál lam pol gá rai szá -
má ra nyúj tott me ne dék jog ról  szóló jegy zõ könyv a kö vet -
ke zõ kép pen mó do sul:

a) a pre am bu lum a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:
i. az elsõ pre am bu lum be kez dés he lyé be a követ -

kezõ szö veg lép:
„MIVEL az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés
6. cik ké nek (1) be kez dé sé vel össz hang ban az
Unió el is me ri az Eu ró pai Unió Alap jo gi Char tá -
já ban meg ha tá ro zott jo go kat, sza bad sá go kat és
el ve ket,”;

ii. a szö veg ki egé szül a kö vet ke zõ új má so dik pre -
am bu lum be kez dés sel:
„MIVEL az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés
6. cik ké nek (3) be kez dé se sze rint az alap ve tõ jo -
gok, aho gyan azo kat az em ber i jo gok és alap ve tõ 
sza bad sá gok vé del mé rõl  szóló eu ró pai egyez -
mény biz to sít ja, ál ta lá nos el vek ként az Unió jo -
gá nak ré szét ké pe zik,”;

iii. a har ma dik pre am bu lum be kez dés sé váló má so -
dik pre am bu lum be kez dés ben a „6. cik ke (2)”
szö veg rész he lyé be a „6. cik ke (1) és (3)” szö veg
lép;

iv. a ne gye dik pre am bu lum be kez dés sé váló har ma -
dik pre am bu lum be kez dés ben a „6. cik ke (1) be -
kez dé sé nek” szö veg rész he lyé be a „1a. cik ké -
nek” szö veg lép;

v. a ne gye dik pre am bu lum be kez dés sé váló har ma -
dik és az ötö dik pre am bu lum be kez dés sé váló ne -
gye dik pre am bu lum be kez dés ben az „alap el ve -
ket” szö veg rész he lyé be az „ér té ke ket” szö veg,
va la mint az „Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer -
zõ dés 309. cik ke” szö veg rész he lyé be az „Eu ró -
pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés 7. cik ke” szö veg lép;

vi. a ha to dik pre am bu lum be kez dés sé váló ötö dik
pre am bu lum be kez dés ben az „Eu ró pai Kö zös sé -
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get lét re ho zó szer zõ dés” szö veg rész he lyé be az
„Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés”
szö veg lép;

vii. a nyol ca dik pre am bu lum be kez dés sé váló he te dik 
pre am bu lum be kez dést el kell hagy ni;

b) az egyet len cikk a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:
i. a b) pont ban „a Ta nács” szö veg rész he lyé be az

„a Ta nács vagy – adott eset ben – az Eu ró pai
 Tanács” szö veg lép, és a pont ki egé szül az „azt
a tag ál la mot il le tõ en, amely nek a ké rel me zõ az
ál lam pol gá ra;” szö veg résszel;

ii. a c) pont szö ve gé nek he lyé be a kö vet ke zõ szö -
veg lép:
„c)  ha a Ta nács az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer -
zõ dés 7. cik ke (1) be kez dé sé nek meg fele lõen
 határozatot fo ga dott el azt a tag ál la mot il le tõ en,
amely nek a ké rel me zõ az ál lam pol gá ra, vagy ha
az Eu ró pai Ta nács az em lí tett szer zõ dés 7. cik ke
(2) be kez dé sé nek meg fele lõen ha tá ro za tot fo ga -
dott el azt a tag ál la mot il le tõ en, amely nek a ké -
rel me zõ az ál lam pol gá ra;”.

JEGYZÕKÖNYV A GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI
KOHÉZIÓRÓL

23. A gaz da sá gi és tár sa dal mi ko hé zi ó ról  szóló jegy zõ -
könyv a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:

a) a jegy zõ könyv egé szé ben a „gaz da sá gi és tár sa dal mi 
ko hé zió” ki fe je zés és an nak tol da lék olt alak jai he lyé be a
„gaz da sá gi, tár sa dal mi és te rü le ti ko hé zió” ki fe je zés és an -
nak tol da lék olt alak jai lép nek;

b) a pre am bu lum a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:
i. az elsõ, má so dik, ötö dik, ha to dik és ti zen ne gye -

dik pre am bu lum be kez dést el kell hagy ni;
ii. a szö veg a kö vet ke zõ új, elsõ pre am bu lum be kez -

dés sel egé szül ki:
„EMLÉKEZTETVE arra, hogy az Eu ró pai
 Unióról  szóló szer zõ dés 2. cik ke ma gá ban fog -
lal ja a gaz da sá gi, tár sa dal mi és te rü le ti ko hé zió,
va la mint a tag ál la mok kö zöt ti szo li da ri tás elõ -
moz dí tá sá nak cél ki tû zé sét, és hogy a gaz da sá gi,
tár sa dal mi és te rü le ti ko hé zió erõ sí té se sze re pel
az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés
2c. cik ke (2) be kez dé sé nek c) pont já ban fel so rolt 
meg osz tott uni ós ha tás kör rel érin tett te rü le tek
kö zött,”;

iii. a har ma dik pre am bu lum be kez dés sé váló ne gye -
dik pre am bu lum be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ
szö veg lép:
„EMLÉKEZTETVE arra, hogy az Eu ró pai Unió
mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés 161. cik ké nek ren -
del ke zé sei elõ ír ják egy ko hé zi ós alap létreho -
zását,”.

iv. a nyol ca dik pre am bu lum be kez dés sé váló ti zen -
egye dik pre am bu lum be kez dés bõl a „, to váb bá

hang sú lyoz zák a gaz da sá gi és tár sa dal mi kohé -
ziónak az e szer zõ dés 2. és 3. cik ké be való be le -
fog la lá sá nak fon tos sá gát” szö veg részt el kell
hagy ni;

v. a ti zen egye dik pre am bu lum be kez dés sé váló
 tizenötödik pre am bu lum be kez dés ben az „az
1993. de cem ber 31-éig lét re ho zan dó” szö veg -
rész he lyé be az „a” név elõ lép;

vi. az utol só pre am bu lum be kez dés ben az „Eu ró pai
Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés hez” szö veg rész
he lyé be az „Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés hez
és az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ -
dés hez” szö veg lép.

EGYÉB JEGYZÕKÖNYVEK

24. A túl zott hi ány ese tén kö ve ten dõ el já rás ról  szóló
jegy zõ könyv a pre am bu lum elsõ be ve ze tõ hi vat ko zá sá ban
az „Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés” szö veg rész
he lyé be az „Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés”
szö veg lép.

25. A Fran cia or szág ról  szóló jegy zõ könyv bõl „a ten ge -
ren tú li te rü le te in” szö veg rész he lyé be az „Új-Ka le dó nia,
Fran cia Po li né zia, to váb bá Wal lis és Fut una te rü le tén”
szö veg lép.

26. A kül sõ ha tá rok át lé pé sét il le tõ en a tag ál la mok kül -
kap cso la ta i ról  szóló jegy zõ könyv ben az „A Szer zõ dés
IV. címe 62. cik ké nek 2. a) pont já ban” szö veg rész he lyé be 
az „Az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés 62. cik -
ke (2) be kez dé sé nek b) pont já ban” szö veg lép.

27. Az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés 17. cik ké rõl
 szóló jegy zõ könyv ren del ke zõ ré szé bõl el kell hagy ni az
„Az Amsz ter da mi Szer zõ dés ha tály ba lé pé sét kö ve tõ egy
éven be lül” szö veg részt.

28. Az a tag ál la mok ban tör té nõ köz cé lú mû sor szol gál -
ta tás rend sze ré rõl  szóló jegy zõ könyv utol só pre am bu lum -
be kez dé sé ben az „ame lye ket az Eu ró pai Kö zös sé get lét re -
ho zó szer zõ dés hez csa tol nak” szö veg rész he lyé be az
„ame lye ket az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés hez és az
Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés hez csa tol nak”
szö veg lép.

29. A Hol land An til lá kon fi no mí tott kõ olaj ter mé kek -
nek az Eu ró pai Kö zös ség be tör té nõ be ho za ta lá ról  szóló
jegy zõ könyv 3. cik ke (3) be kez dé sé nek má so dik mon da tá -
ból el kell hagy ni a „mi nõ sí tett több ség gel ho zott ha tá ro -
zat tal” szö veg részt.

30. Az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés
141. cik ké rõl  szóló jegy zõ könyv a kö vet ke zõ kép pen mó -
do sul:

a) a jegy zõ könyv cí mé ben az „Eu ró pai Kö zös sé get lét -
re ho zó szer zõ dés” szö veg rész he lyé be az „Eu ró pai Unió
mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés” szö veg lép;
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b) az egyet len ren del ke zés ben az „E szer zõ dés
141. cik ké nek” szö veg rész he lyé be az „Az Eu ró pai Unió
mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés 141. cik ké nek” szö veg lép.

31. A Grön land ra vo nat ko zó kü lö nös sza bá lyok ról
 szóló jegy zõ könyv ben az „Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó”
szö veg rész he lyé be az „Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló”
szö veg lép, a jegy zõ könyv 2. cik két pe dig el kell hagy ni.

32. Az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés hez és az Eu ró -
pai Kö zös sé ge ket lét re ho zó szer zõ dé sek hez csa tolt jegy -
zõ könyv a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:

a) a jegy zõ könyv cí mé nek he lyé be a kö vet ke zõ szö veg
lép: „Jegy zõ könyv Ír or szág al kot má nyá nak 40.3.3. cik ké -
rõl”;

b) az „Az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés vagy az
 Európai Kö zös sé ge ket lét re ho zó szer zõ dé sek” szö veg rész
he lyé be a „A Szer zõ dé sek vagy az Eu ró pai Atom ener gia-
kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés” szö veg lép.

33. Az ESZAK-Szer zõ dés le jár tá nak pénz ügyi kö vet -
kez mé nye i rõl és a Szén- és Acél ipa ri Ku ta tá si Alap ról
 szóló jegy zõ könyv a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:

a) az elsõ két pre am bu lum be kez dés he lyé be a követ -
kezõ új elsõ pre am bu lum be kez dés lép:

„EMLÉKEZTETVE arra, hogy 2002. jú li us 24-ével az
Eu ró pai Szén- és Acél kö zös ség 2002. jú li us 23-ai ál la pot
sze rin ti tel jes ak tív és passzív va gyo na az Eu ró pai Kö zös -
ség re szállt,”;

b) az 1. cikk bõl az (1) be kez dést el kell hagy ni, a két
má sik be kez dés szá mo zá sa pe dig meg fele lõen mó do sul;

c) a 2. cik ket két be kez dés re kell bon ta ni, az elsõ be -
kez dés a „be le ért ve a lé nye ges alap el ve ket” szö veg résszel
zá rul. Ez a cikk to váb bá a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:

i. az elsõ be kez dés ben „a Bi zott ság ja vas la ta alap -
ján és az Eu ró pai Par la ment tel foly ta tott kon zul -
tá ci ót köve tõen egy han gú” szö veg rész he lyé be
az „az Eu ró pai Par la ment egyet ér té sét köve tõen
kü lön le ges jog al ko tá si el já rás ke re té ben” szö veg 
lép;

ii. a má so dik be kez dés ben az „és meg fe le lõ dön tés -
ho za ta li el já rá so kat, kü lö nös te kin tet tel a Szén-
és Acél ipa ri Ku ta tá si Alap va gyo ná nak ke ze lé sé -
re vo nat ko zó több éves pénz ügyi irány mu ta tá sok, 
il let ve a Szén- és Acél ipa ri Ku ta tá si Alap ku ta tá -
si prog ram já ra vo nat ko zó tech ni kai irány mu ta tá -
sok el fo ga dá sá ra.” szö veg rész he lyé be „A Ta -
nács a Bi zott ság ja vas la ta alap ján és az Eu ró pai
Par la ment tel foly ta tott kon zul tá ci ót köve tõen el -
fo gad ja a Szén- és Acél ipa ri Ku ta tá si Alap va -
gyo ná nak ke ze lé sé re vo nat ko zó több éves pénz -
ügyi irány mu ta tá so kat, il let ve a Szén- és Acél -
ipa ri Ku ta tá si Alap ku ta tá si prog ram já ra vo nat -
ko zó tech ni kai irány mu ta tá so kat meg ál la pí tó
 intézkedéseket.” szö veg lép;

d) a 4. cikk ha tá lyát vesz ti.

2. CIKK

(1) A Köz pon ti Ban kok Eu ró pai Rend szer e és az Eu ró -
pai Köz pon ti Bank alap ok má nyá ról  szóló, az Eu ró pai
 Beruházási Bank alap ok má nyá ról  szóló és az Eu ró pai
Unió ki vált sá ga i ról és men tes sé ge i rõl  szóló jegy zõ köny -
vek – a Lissza bo ni Szer zõ dés ál tal mó do sí tott vál to za tuk -
ban – az e jegy zõ könyv mel lék le té ben fog lalt meg fe le lé si
táb lá za tok sze rint új ra szá mo zás ra ke rül nek. Az em lí tett
jegy zõ köny vek szö ve gén be lül, va la mint az e jegy zõ köny -
vek kö zött az e jegy zõ köny vek cik ke i re tör té nõ hi vat ko zá -
sok az em lí tett meg fe le lé si táb lá za tok nak meg fele lõen
 kiigazításra ke rül nek.

(2) Az egyéb jegy zõ köny vek, il let ve az el sõd le ges jog -
anya got al ko tó egyéb ok má nyok szö ve gé ben az 1. cikk
1. pont já ban em lí tett jegy zõ köny vek nek a Lisszo ni Szer -
zõ dés egyes ren del ke zé se i vel új ra szá mo zott, il let ve át he -
lye zett pre am bu lum be kez dé se i re, il let ve cik ke i re és e cik -
kek be kez dé se i re vagy al be kez dé se i re tör té nõ hi vat ko zá -
sok e jegy zõ könyv ren del ke zé se i nek meg fele lõen ki iga zí -
tás ra ke rül nek. E ki iga zí tást adott eset ben meg fele lõen
 alkalmazni kell ab ban az eset ben is, ha az adott ren del ke -
zés ha tá lyát vesz tet te.

(3) Az egyéb ok má nyok ban és jogi ak tu sok ban sze rep -
lõ, az 1. cikk 1. pont já ban em lí tett jegy zõ köny vek e jegy -
zõ könyv vel mó do sí tott pre am bu lum be kez dé se i re és cik -
ke i re, il let ve az ilyen cik kek be kez dé se i re vagy al be kez dé -
se i re tör té nõ hi vat ko zá so kat az em lí tett jegy zõ köny vek -
nek az e jegy zõ könyv nek meg fele lõen új ra szá mo zott vagy 
át he lye zett pre am bu lum be kez dé se i re és cik ke i re, il let ve
az ilyen cik kek be kez dé se i re vagy al be kez dé se i re tör té nõ
hi vat ko zá sok ként kell ér te ni.

MELLÉKLET

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZÕDÉSHEZ,
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ
SZERZÕDÉSHEZ, ILLETVE AZ EURÓPAI

ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ
SZERZÕDÉSHEZ CSATOLT JEGYZÕKÖNYVEK

MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ
1. JEGYZÕKÖNYV 2. CIKKÉBEN EMLÍTETT

MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK

A. JEGYZÕKÖNYV A KÖZPONTI BANKOK
EURÓPAI RENDSZERE

ÉS AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK
ALAPOKMÁNYÁRÓL

A jegy zõ köny ko ráb bi szá mo zá sa A jegy zõ könyv új szá mo zá sa

1. cikk 1. cikk

2. cikk 2. cikk
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A jegy zõ köny ko ráb bi szá mo zá sa A jegy zõ könyv új szá mo zá sa

3. cikk 3. cikk

4. cikk 4. cikk

5. cikk 5. cikk

6. cikk 6. cikk

7. cikk 7. cikk

8. cikk 8. cikk

9. cikk 9. cikk

10. cikk 10. cikk

11. cikk 11. cikk

12. cikk 12. cikk

13. cikk 13. cikk

14. cikk 14. cikk

15. cikk 15. cikk

16. cikk 16. cikk

17. cikk 17. cikk

18. cikk 18. cikk

19. cikk 19. cikk

20. cikk 20. cikk

21. cikk 21. cikk

22. cikk 22. cikk

23. cikk 23. cikk

24. cikk 24. cikk

25. cikk 25. cikk

26. cikk 26. cikk

27. cikk 27. cikk

28. cikk 28. cikk

29. cikk 29. cikk

30. cikk 30. cikk

31. cikk 31. cikk

32. cikk 32. cikk

33. cikk 33. cikk

34. cikk 34. cikk

35. cikk 35. cikk

36. cikk 36. cikk

37. cikk (ha tá lyon kí vül)

A jegy zõ köny ko ráb bi szá mo zá sa A jegy zõ könyv új szá mo zá sa

38. cikk 37. cikk

39. cikk 38. cikk

40. cikk 39. cikk

41. cikk 40. cikk

42. cikk 41. cikk

43. cikk 42. cikk

44. cikk 43. cikk

45. cikk 44. cikk

46. cikk 45. cikk

47. cikk 46. cikk

48. cikk 47. cikk

49. cikk 48. cikk

50. cikk (ha tá lyon kí vül)

51. cikk (ha tá lyon kí vül)

52. cikk 49. cikk

53. cikk 50. cikk

B. JEGYZÕKÖNYV AZ EURÓPAI
BERUHÁZÁSI BANK
ALAPOKMÁNYÁRÓL

A jegy zõ könyv ko ráb bi szá mo zá sa A jegy zõ könyv új szá mo zá sa

1. cikk 1. cikk

2. cikk 2. cikk

3. cikk 3. cikk

4. cikk 4. cikk

5. cikk 5. cikk

6. cikk (ha tá lyon kí vül)

7. cikk (ha tá lyon kí vül)

8. cikk 6. cikk

9. cikk 7. cikk

10. cikk 8. cikk

11. cikk 9. cikk

12. cikk 10. cikk

13. cikk 11. cikk

14. cikk 12. cikk
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A jegy zõ könyv ko ráb bi szá mo zá sa A jegy zõ könyv új szá mo zá sa

15. cikk 13. cikk

16. cikk 14. cikk

17. cikk 15. cikk

18. cikk 16. cikk

19. cikk 17. cikk

20. cikk 18. cikk

21. cikk 19. cikk

22. cikk 20. cikk

23. cikk 21. cikk

24. cikk 22. cikk

25. cikk 23. cikk

26. cikk 24. cikk

27. cikk 25. cikk

28. cikk 26. cikk

29. cikk 27. cikk

30. cikk 28. cikk

C. JEGYZÕKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ
KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRÕL

A jegy zõ könyv ko ráb bi szá mo zá sa A jegy zõ könyv új szá mo zá sa

1. cikk 1. cikk

2. cikk 2. cikk

3. cikk 3. cikk

4. cikk 4. cikk

5. cikk (ha tá lyon kí vül)

6. cikk 5. cikk

7. cikk 6. cikk

8. cikk 7. cikk

9. cikk 8. cikk

10. cikk 9. cikk

11. cikk 10. cikk

12. cikk 11. cikk

13. cikk 12. cikk

14. cikk 13. cikk

15. cikk 14. cikk

A jegy zõ könyv ko ráb bi szá mo zá sa A jegy zõ könyv új szá mo zá sa

16. cikk 15. cikk

17. cikk 16. cikk

18. cikk 17. cikk

19. cikk 18. cikk

20. cikk 19. cikk

21. cikk 20. cikk

22. cikk 21. cikk

23. cikk 22. cikk

2. JEGYZÕKÖNYV
AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉGET
LÉTREHOZÓ SZERZÕDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A MAGAS SZERZÕDÕ FELEK,

EMLÉKEZTETVE an nak szük sé ges sé gé re, hogy az
Eu ró pai Atom ener gia-kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés ren -
del ke zé sei to vább ra is tel jes jog ha tás sal bír ja nak,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy az em lí tett szer zõ dést az
Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés és az Eu ró pai Unió mû -
kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés új sza bá lya i hoz iga zít sák, kü lö -
nö sen az in téz mé nyi és pénz ügyi te rü le ten,

MEGÁLLAPODTAK a kö vet ke zõ ren del ke zé sek ben,
ame lye ket a Lissza bo ni Szer zõ dés hez csa tol nak, és ame -
lyek a kö vet ke zõ kép pen mó do sít ják az Eu ró pai Atom ener -
gia-kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dést:

1. CIKK

E jegy zõ könyv mó do sít ja az Eu ró pai Atomenergia-
 közösséget lét re ho zó szer zõ dés nek (a továb biak ban:
EAK-Szer zõ dés) a Lissza bo ni Szer zõ dés ha tály ba lé pé sé -
nek idõ pont já ban ha tá lyos szö ve gét.

(Az egyes nyel vi vál to za tok ban e he lyen sze rep lõ má so -
dik be kez dés a ma gyar vál to za tot nem érin ti.)

2. CIKK

Az EAK-Szer zõ dés har ma dik, „In téz mé nyi ren del ke zé -
sek” cí mé nek cím so ra he lyé be a kö vet ke zõ cím sor lép:
„In téz mé nyi és pénz ügyi ren del ke zé sek”.

3. CIKK

Az EAK-Szer zõ dés a har ma dik cím ele jén a kö vet ke zõ
új fe je zet tel egé szül ki:
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„I. FEJEZET

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZÕDÉS
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MÛKÖDÉSÉRÕL SZÓLÓ

SZERZÕDÉS EGYES RENDELKEZÉSEINEK
ALKALMAZÁSA

106a. cikk

(1) Az Euró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés 7. cik két, 9–9f.
cik két, 48. cik ké nek (2) és (5) be kez dé sét, to váb bá a 49. és
49a. cik két, valamint az Euró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló
szer zõ dés 16a. cik két, 190–201b. cik két, 204–211a. cik -
két., 213. cik két, 215–236. cik két, 238., 239. és 240. cik -
két, 241–245. cik két, 246–262. cik két, 268–277. cik két,
279–280. cik két, to váb bá 283., 290. és 292. cik két, csak -
úgy, mint az át me ne ti ren del ke zé sek rõl  szóló jegy zõ köny -
vet al kal maz ni kell e szer zõ dés re.

(2) E szer zõ dés al kal ma zá sá ban az (1) be kez dés ben em -
lí tett ren del ke zé sek nek, valamint az Euró pai Uni ó ról  szóló 
szer zõ dés hez, az Euró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ -
dés hez, a Szer zõ dé sek hez, illetve az e szer zõ dés hez csa tolt 
jegy zõ köny vek ben az Uni ó ra, az Euró pai Uni ó ról  szóló
szer zõ dés re, az Euró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ -
dés re, illetve a Szer zõ dé sek re tör té nõ hi vat ko zá so kat ér te -
lem sze rû en az Euró pai Atom ener gia-kö zös ség re, illetve
az e szer zõ dés re tör té nõ hi vat ko zá sok ként kell ér te ni.

(3) Az Euró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés és az Euró pai
Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés ren del ke zé sei nem tér -
het nek el e szer zõ dés ren del ke zé se i tõl.”

4. CIKK

Az EAK-Szer zõ dés har ma dik. címe I., II., il let ve III. fe -
je ze té nek szá mo zá sa II., III., il let ve IV. fe je zet re vál to zik.

5. CIKK

Az EAK-Szer zõ dés 3. cik ke, 107–132. cik ke, 136–143.
cik ke, 146–156. cik ke, 158–163. cik ke, 165–170. cik ke,
173. és 173a. és 175. cik ke, 177–179a. cik ke, to váb bá
180b. és 181. cik ke, va la mint 183., 183a., 190. és 204. cik -
ke ha tá lyát vesz ti.

6. CIKK

A ne gye dik, „Pénz ügyi ren del ke zé sek” cím cím so rá nak
he lyé be a kö vet ke zõ cím sor lép: „Kü lö nös pénz ügyi ren -
del ke zé sek”.

7. CIKK

(1) Az EAK-Szer zõ dés 38. cik ké nek har ma dik be kez dé -
sé ben, illetve 82. cik ké nek har ma dik be kez dé sé ben az

„a 141. és 142. cikk tõl”, illetve az „a 141. és 142. cikk ren -
del ke zé se i tõl” szö veg rész he lyé be az „az Euró pai Unió
mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés 226. és 227. cik ké tõl”,
illetve az „az Euró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés
226. és 227. cik ké nek ren del ke zé se i tõl” szö veg lép.

(2) Az EAK-Szer zõ dés 171. cik ké nek (2) be kez dé sé ben 
és 176. cik ké nek (3) be kez dé sé ben az „a 183. cikk” szö -
veg rész he lyé be az „az Euró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló
szer zõ dés 279. cik ke” szö veg lép.

(3) Az EAK-Szer zõ dés 172. cik ké nek (4) be kez dé sé ben 
az „a 177. cikk (5) be kez dé sé ben” szö veg rész he lyé be az
„az Euró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés 272. cik -
ké ben” szö veg lép.

(4) Az EAK-Szer zõ dés ben az „a Bí ró ság”, illetve a
„ Bíróság” ki fe je zé sek és azok tol da lék olt alak jai he lyé be
az „az Euró pai Unió Bí ró sá ga”, illetve az „Euró pai Unió
Bí ró sá ga” ki fe je zés és azok meg fele lõen tol da lék olt alak -
jai lép nek.

8. CIKK

Az EAK-Szer zõ dés 191. cik ké nek he lyé be a kö vet ke zõ
szö veg lép:

„191. cikk

A Kö zös sé get a tag ál la mok te rü le tén meg il le tik a fel -
ada tai el lá tá sá hoz szük sé ges ki vált sá gok és men tes sé gek
az Eu ró pai Unió ki vált sá ga i ról és men tes sé ge i rõl  szóló
jegy zõ könyv ben meg ál la pí tott fel té te lek sze rint.”

9. CIKK

Az EAK-Szer zõ dés 206. cik ké nek he lyé be a kö vet ke zõ
szö veg lép:

„206. cikk

A Kö zös ség egy vagy több ál lam mal vagy nem zet kö zi
szer ve zet tel köl csö nös jo gok és kö te le zett sé gek, kö zös fel -
lé pés és kü lön le ges el já rá sok ál tal jel lem zett tár su lást lét -
re ho zó meg ál la po dá so kat köt het.

E meg ál la po dá so kat az Eu ró pai Par la ment tel foly ta tott
kon zul tá ci ót köve tõen egy han gú ha tá ro zat tal a Ta nács
köti meg.

Ha az ilyen meg ál la po dá sok e szer zõ dés mó do sí tá sát
 teszik szük sé ges sé, a mó do sí tá so kat elõ ször az Eu ró pai
Uni ó ról  szóló szer zõ dés 48. cik ké nek (2)–(5) be kez dé sé -
ben meg ál la pí tott el já rás nak meg fele lõen kell el fo gad ni.”

10. CIKK

Az Eu ró pai Atom ener gia-kö zös ség be vé te le i nek és ki -
adá sa i nak – az El lá tá si Ügy nök ség és a kö zös vál lal ko zá -
sok be vé te le i nek és ki adá sa i nak ki vé te lé vel – sze re pel ni ük 
kell az Unió költ ség ve té sé ben.
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MELLÉKLET

A LISSZABONI SZERZÕDÉS 5. CIKKÉBEN EMLÍTETT
MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK

A. Az Európai Unióról  szóló szerzõdés

Ko ráb bi szá mo zás az Eu ró pai Uni ó ról  szóló
szer zõ dés ben

Szá mo zás a Lissza bo ni szer zõ dés ben
Új szá mo zás az Eu ró pai Uni ó ról  szóló

szer zõ dés ben

I. CÍM – KÖZÖS
RENDELKEZÉSEK

I. CÍM – KÖZÖS
RENDELKEZÉSEK

I. CÍM – KÖZÖS
RENDELKEZÉSEK

1. cikk 1. cikk 1. cikk

1a. cikk 2. cikk

2. cikk 2. cikk 3. cikk

3. cikk (ha tá lyon kí vül)1

3a. cikk 4. cikk

3b. cikk2 5. cikk

4. cikk (ha tá lyon kí vül)3

5. cikk (ha tá lyon kí vül)4

6. cikk 6. cikk 6. cikk

7. cikk 7. cikk 7. cikk

7a. cikk 8. cikk

II. CÍM – AZ EURÓPAI
GAZDASÁGI KÖZÖSSÉGET
LÉTREHOZÓ SZERZÕDÉST AZ
EURÓPAI KÖZÖSSÉG
LÉTREHOZÁSA ÉRDEKÉBEN
MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

II. CÍM – A DEMOKRATIKUS
ELVEKRE VONATKOZÓ
RENDELKEZÉSEK

II. CÍM – A DEMOKRATIKUS
ELVEKRE VONATKOZÓ
RENDELKEZÉSEK

8. cikk (ha tá lyon kí vül)5 8. cikk 9. cikk

8a. cikk6 10. cikk

8b. cikk 11. cikk

8c. cikk 12. cikk

III. CÍM – AZ EURÓPAI SZÉN- ÉS
ACÉLKÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ 
SZERZÕDÉST MÓDOSÍTÓ
RENDELKEZÉSEK

III. CÍM – AZ INTÉZMÉNYEKRE
VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

III. CÍM – AZ INTÉZMÉNYEKRE
VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

9. cikk (ha tá lyon kí vül)7 9. cikk 13. cikk

9a. cikk8 14. cikk

9b. cikk9 15. cikk

9c. cikk10 16. cikk

9d. cikk11 17. cikk

9e. cikk 18. cikk

9f. cikk12 19. cikk

IV. CÍM – AZ EURÓPAI
ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉGET
LÉTREHOZÓ SZERZÕDÉST
MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

IV. CÍM – A MEGERÕSÍTETT
EGYÜTTMÛKÖDÉSRE
VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

IV. CÍM – A MEGERÕSÍTETT
EGYÜTTMÛKÖDÉSRE
VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

10. cikk (ha tá lyon kí vül)13

27a.–27e. cikk (fel vált va)
40–40b. cikk (fel vált va)
43–45. cikk (fel vált va)

10. cikk14 20. cikk
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V. CÍM – A KÖZÖS KÜL- ÉS
BIZTONSÁGPOLITIKÁRA
VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

V. CÍM – AZ UNIÓ KÜLSÕ
TEVÉKENYSÉGÉRE
VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS
RENDELKEZÉSEK ÉS A KÖZÖS
KÜL- ÉS
BIZTONSÁGPOLITIKÁRA
VONATKOZÓ KÜLÖNÖS
RENDELKEZÉSEK

V. CÍM – AZ UNIÓ KÜLSÕ
TEVÉKENYSÉGÉRE
VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS
RENDELKEZÉSEK ÉS A KÖZÖS
KÜL- ÉS
BIZTONSÁGPOLITIKÁRA
VONATKOZÓ KÜLÖNÖS
RENDELKEZÉSEK

1. fe je zet – Az Unió kül sõ
te vé keny sé gé re vo nat ko zó ál ta lá nos
ren del ke zé sek

1. fe je zet – Az Unió kül sõ
te vé keny sé gé re vo nat ko zó ál ta lá nos
ren del ke zé sek

10a. cikk 21. cikk
10b. cikk 22. cikk
2. fe je zet – A kö zös kül- és
biz ton ság po li ti ká ra vo nat ko zó
kü lö nös rendelkezések

2. fe je zet – A kö zös kül- és
biz ton ság po li ti ká ra vo nat ko zó
kü lö nös rendelkezések

1. sza kasz – Kö zös ren del ke zé sek 1. sza kasz – Kö zös ren del ke zé sek
10c. cikk 23. cikk

11. cikk 11. cikk 24. cikk
12. cikk 12. cikk 25. cikk
13. cikk 13. cikk 26. cikk

13a. cikk 27. cikk
14. cikk 14. cikk 28. cikk
15. cikk 15. cikk 29. cikk
22. cikk (át he lyez ve) 15a. cikk 30. cikk
23. cikk (át he lyez ve) 15b. cikk 31. cikk
16. cikk 16. cikk 32. cikk
17. cikk (át he lyez ve) 28a. cikk 42. cikk
18. cikk 18. cikk 33. cikk
19. cikk 19. cikk 34. cikk
20. cikk 20. cikk 35. cikk
21. cikk 21. cikk 36. cikk
22. cikk (át he lyez ve) 15a. cikk 30. cikk
23. cikk (át he lyez ve) 15b. cikk 31. cikk
24. cikk 24. cikk 37. cikk
25. cikk 25. cikk 38. cikk

25a. cikk 39. cikk
47. cikk (át he lyez ve) 25b. cikk 40. cikk
26. cikk (ha tá lyon kí vül)
27. cikk (ha tá lyon kí vül)
27a. cikk (fel vált va)15 10. cikk 20. cikk
27b. cikk (fel vált va)1 10. cikk 20. cikk
27c. cikk (fel vált va)1 10. cikk 20. cikk
27d. cikk (fel vált va)1 10. cikk 20. cikk
27e. cikk (fel vált va)1 10. cikk 20. cikk
28. cikk 28. cikk 41. cikk

2. sza kasz – A kö zös biz ton ság- és
vé de lem po li ti ká ra vo nat ko zó
ren del ke zé sek

2. sza kasz – A kö zös biz ton ság- és
vé de lem po li ti ká ra vo nat ko zó
ren del ke zé sek

17. cikk (át he lyez ve) 28a. cikk 42. cikk
28b. cikk 43. cikk
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28c. cikk 44. cikk
28d. cikk 45. cikk
28e. cikk 46. cikk

VI. CÍM – BÜNTETÕÜGYEKBEN
FOLYTATOTT RENDÕRSÉGI ÉS
IGAZSÁGÜGYI
EGYÜTTMÛKÖDÉSRE
VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
(ha tá lyon kí vül)16

29. cikk (fel vált va)17

30. cikk (fel vált va)18

31. cikk (fel vált va)19

32. cikk (fel vált va)20

33. cikk (fel vált va)21

34. cikk (ha tá lyon kí vül)
35. cikk (ha tá lyon kí vül)
36. cikk (fel vált va)22

37. cikk (ha tá lyon kí vül)
38. cikk (ha tá lyon kí vül)
39. cikk (ha tá lyon kí vül)
40. cikk (fel vált va)23 10. cikk 20. cikk
40a. cikk (fel vált va)1 10. cikk 20. cikk
40b. cikk (fel vált va)1 10. cikk 20. cikk
41. cikk (ha tá lyon kí vül)
42. cikk (ha tá lyon kí vül)
VII. CÍM – A MEGERÕSÍTETT
EGYÜTTMÛKÖDÉSRE
VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
(fel vált va)24

IV. CÍM – A MEGERÕSÍTETT
EGYÜTTMÛKÖDÉSRE
VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

IV. CÍM – A MEGERÕSÍTETT
EGYÜTTMÛKÖDÉSRE
VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

43. cikk (fel vált va)2 10. cikk 20. cikk
43a. cikk (fel vált va)2 10. cikk 20. cikk
43b. cikk (fel vált va)2 10. cikk 20. cikk
44. cikk (fel vált va)2 10. cikk 20. cikk
44a. cikk (fel vált va)2 10. cikk 20. cikk
45. cikk (fel vált va)2 10. cikk 20. cikk
VIII. CÍM – ZÁRÓ
RENDELKEZÉSEK

VI. CÍM – ZÁRÓ
RENDELKEZÉSEK

VI. CÍM – ZÁRÓ
RENDELKEZÉSEK

46. cikk (ha tá lyon kí vül)
46a. cikk 47. cikk

47. cikk (át he lyez ve) 25b. cikk 40. cikk
48. cikk 48. cikk 48. cikk
49. cikk 49. cikk 49. cikk

49a. cikk 50. cikk
49b. cikk 51. cikk
49c. cikk 52. cikk

50. cikk (ha tá lyon kí vül)
51. cikk 51. cikk 53. cikk
52. cikk 52. cikk 54. cikk
53. cikk 53. cikk 55. cikk
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ELSÕ RÉSZ – ALAPELVEK ELSÕ RÉSZ – ALAPELVEK ELSÕ RÉSZ – ALAPELVEK

1. cikk (ha tá lyon kí vül)

1a. cikk 1. cikk

2. cikk (ha tá lyon kí vül)25

I. cím – Az Unió ha tás kö re i nek
tí pu sai és te rü le tei

I. cím – Az Unió ha tás kö re i nek
tí pu sai és te rü le tei

2a. cikk 2. cikk

2b. cikk 3. cikk

2c. cikk 4. cikk

2d. cikk 5. cikk

2e. cikk 6. cikk

II. cím – Ál ta lá no san al kal ma zan dó
ren del ke zé sek

II. cím – Ál ta lá no san al kal ma zan dó
ren del ke zé sek

2f. cikk 7. cikk

3. cikk (1) be kez dés (ha tá lyon
kí vül)26

3. cikk (2) be kez dés 3. cikk

4. cikk (át he lyez ve) 97b. cikk 119. cikk

5. cikk (fel vált va)27

5a. cikk 9. cikk

5b. cikk 10. cikk

6. cikk 6. cikk 11. cikk

153. cikk, (2) be kez dés (át he lyez ve) 6a. cikk 12. cikk

6b. cikk28 13. cikk

7. cikk (ha tá lyon kí vül)29

8. cikk (ha tá lyon kí vül)30

9. cikk (ha tá lyon kí vül)

10. cikk (ha tá lyon kí vül)31

11. cikk (fel vált va)32 280a.–280i. cikk 326–334. cikk

11a. cikk (fel vált va)1 280a.–280i. cikk 326–334. cikk

12. cikk (át he lyez ve) 16d. cikk 18. cikk

13. cikk (át he lyez ve) 16e. cikk 19. cikk

14. cikk (át he lyez ve) 22a. cikk 26. cikk

15. cikk (át he lyez ve) 22b. cikk 27. cikk

16. cikk 16. cikk 14. cikk

255. cikk (át he lyez ve) 16a. cikk 15. cikk

286. cikk (fel vált va) 16b. cikk 16. cikk

16c. cikk 17. cikk

MÁSODIK RÉSZ – UNIÓS
POLGÁRSÁG

MÁSODIK RÉSZ – A
MEGKÜLÖNBÖZTETÉS
TILALMA ÉS AZ UNIÓS
POLGÁRSÁG

MÁSODIK RÉSZ – 
A MEGKÜLÖNBÖZTETÉS
TILALMA ÉS AZ UNIÓS
POLGÁRSÁG

12. cikk (át he lyez ve) 16d. cikk 18. cikk
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13. cikk (át he lyez ve) 16e. cikk 19. cikk

17. cikk 17. cikk 20. cikk

18. cikk 18. cikk 21. cikk

19. cikk 19. cikk 22. cikk

20. cikk 20. cikk 23. cikk

21. cikk 21. cikk 24. cikk

22. cikk 22. cikk 25. cikk

HARMADIK RÉSZ – KÖZÖSSÉGI
POLITIKÁK

HARMADIK RÉSZ – AZ UNIÓ
BELSÕ POLITIKÁI
ÉS TEVÉKENYSÉGEI

HARMADIK RÉSZ – AZ UNIÓ
BELSÕ POLITIKÁI
ÉS TEVÉKENYSÉGEI

I. cím – Bel sõ piac I. cím – Bel sõ piac

14. cikk (át he lyez ve) 22a. cikk 26. cikk

15. cikk (át he lyez ve) 22b. cikk 27. cikk

I. cím – Az áruk sza bad moz gá sa Ia. cím – Az áruk sza bad moz gá sa II. cím – Az áruk sza bad moz gá sa

23. cikk 23. cikk 28. cikk

24. cikk 24. cikk 29. cikk

1. fe je zet – Vám unió 1. fe je zet – Vám unió 1. fe je zet – Vám unió

25. cikk 25. cikk 30. cikk

26. cikk 26. cikk 31. cikk

27. cikk 27. cikk 32. cikk

Har ma dik rész, X. cím, Vám ügyi
együtt mû kö dés (át he lyez ve)

1a. fe je zet – Vám ügyi együtt mû kö dés 2. fe je zet – Vám ügyi együtt mû kö dés

135. cikk (át he lyez ve) 27a. cikk 33. cikk

2. fe je zet – A tag ál la mok kö zöt ti
mennyi sé gi kor lá to zá sok tilalma

2. fe je zet – A tag ál la mok kö zöt ti
mennyi sé gi kor lá to zá sok tilalma

3. fe je zet – A tag ál la mok kö zöt ti
mennyi sé gi kor lá to zá sok tilalma

28. cikk 28. cikk 34. cikk

29. cikk 29. cikk 35. cikk

30. cikk 30. cikk 36. cikk

31. cikk 31. cikk 37. cikk

II. cím – Me zõ gaz da ság II. cím – Me zõ gaz da ság és ha lá szat III. cím – Me zõ gaz da ság és ha lá szat

32. cikk 32. cikk 38. cikk

33. cikk 33. cikk 39. cikk

34. cikk 34. cikk 40. cikk

35. cikk 35. cikk 41. cikk

36. cikk 36. cikk 42. cikk

37. cikk 37. cikk 43. cikk

38. cikk 38. cikk 44. cikk

III. cím – A sze mé lyek, a
szol gál ta tá sok és a tõke sza bad
moz gá sa

III. cím – A sze mé lyek, a
szol gál ta tá sok és a tõke sza bad
moz gá sa

IV. cím – A sze mé lyek, a
szol gál ta tá sok és a tõke sza bad
moz gá sa

1. fejezet – Mun ka vál la lók 1. fejezet – Mun ka vál la lók 1. fejezet – Mun ka vál la lók

39. cikk 39. cikk 45. cikk

40. cikk 40. cikk 46. cikk

41. cikk 41. cikk 47. cikk

42. cikk 42. cikk 48. cikk
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2. fejezet – Le te le pe dé si jog 2. fejezet – Le te le pe dé si jog 2. fejezet – Le te le pe dé si jog

43. cikk 43. cikk 49. cikk

44. cikk 44. cikk 50. cikk

45. cikk 45. cikk 51. cikk

46. cikk 46. cikk 52. cikk

47. cikk 47. cikk 53. cikk

48. cikk 48. cikk 54. cikk

294. cikk (áthelyezve) 48a. cikk 55. cikk

3. fejezet – Szolgáltatások 3. fejezet – Szolgáltatások 3. fejezet – Szolgáltatások

49. cikk 49. cikk 56. cikk

50. cikk 50. cikk 57. cikk

51. cikk 51. cikk 58. cikk

52. cikk 52. cikk 59. cikk

53. cikk 53. cikk 60. cikk

54. cikk 54. cikk 61. cikk

55. cikk 55. cikk 62. cikk

4. fejezet – Tõke- és fizetési
mûveletek

4. fejezet – Tõke- és fizetési
mûveletek

4. fejezet – Tõke- és fizetési
mûveletek

56. cikk 56. cikk 63. cikk

57. cikk 57. cikk 64. cikk

58. cikk 58. cikk 65. cikk

59. cikk 59. cikk 66. cikk

60. cikk (áthelyezve) 61h. cikk 75. cikk

IV. cím – Vízumok, menekültügy,
bevándorlás és a személyek szabad
mozgására vonatkozó egyéb politikák

IV. cím – A szabadságon, a
biztonságon és a jog érvényesülésén
alapuló térség

V. cím – A szabadságon, a
biztonságon és a jog érvényesülésén
alapuló térség

1. fejezet – Általános rendelkezések 1. fejezet – Általános rendelkezések

61. cikk 61. cikk33 67. cikk

61a. cikk 68. cikk

61b. cikk 69. cikk

61c. cikk 70. cikk

61d. cikk34 71. cikk

64. cikk, (1) bekezdés (felváltva) 61e. cikk35 72. cikk

61f. cikk 73. cikk

66. cikk (felváltva) 61g. cikk 74. cikk

60. cikk (áthelyezve) 61h. cikk 75. cikk

61i. cikk 76. cikk

2. fejezet – A határok ellenõrzésével, 
a menekültüggyel és a bevándorlással 
kapcsolatos politikák

2. fejezet – A határok ellenõrzésével, 
a menekültüggyel és a bevándorlással 
kapcsolatos politikák

62. cikk 62. cikk 77. cikk

63. cikk, 1. és 2. pont, valamint
64. cikk, (2) bekezdés36

63. cikk 78. cikk

63. cikk, 3. és 4. pont 63a. cikk 79. cikk

63b. cikk 80. cikk
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64. cikk, (1) bekezdés (felváltva) 61e. cikk 72. cikk

3. fejezet – Igazságügyi
együttmûködés polgári ügyekben

3. fejezet – Igazságügyi
együttmûködés polgári ügyekben

65. cikk 65. cikk 81. cikk

66. cikk (felváltva) 61g. cikk 74. cikk

67. cikk (hatályon kívül)

68. cikk (hatályon kívül)

69. cikk (hatályon kívül)

4. fejezet – Igazságügyi
együttmûködés büntetõügyekben

4. fejezet – Igazságügyi
együttmûködés büntetõügyekben

69a. cikk37 82. cikk

69b. cikk2 83. cikk

69c. cikk 84. cikk

69d. cikk2 85. cikk

69e. cikk 86. cikk

5. fejezet – Rendõrségi
együttmûködés

5. fejezet – Rendõrségi
együttmûködés

69f. cikk38 87. cikk

69g. cikk3 88. cikk

69h. cikk39 89. cikk

VI. cím – Közlekedés VI. cím – Közlekedés VI. cím – Közlekedés

70. cikk 70. cikk 90. cikk

71. cikk 71. cikk 91. cikk

72. cikk 72. cikk 92. cikk

73. cikk 73. cikk 93. cikk

74. cikk 74. cikk 94. cikk

75. cikk 75. cikk 95. cikk

76. cikk 76. cikk 96. cikk

77. cikk 77. cikk 97. cikk

78. cikk 78. cikk 98. cikk

79. cikk 79. cikk 99. cikk

80. cikk 80. cikk 100. cikk

VI. cím – A versenyre, az adózásra
és a jogszabályok közelítésére
vonatkozó közös szabályok

VI. cím – A versenyre, az adózásra
és a jogszabályok közelítésére
vonatkozó közös szabályok

VII. cím – A versenyre, az adózásra
és a jogszabályok közelítésére
vonatkozó közös szabályok

1. fejezet – Versenyszabályok 1. fejezet – Versenyszabályok 1. fejezet – Versenyszabályok

1. szakasz – Vállalkozásokra
vonatkozó szabályok

1. szakasz – Vállalkozásokra
vonatkozó szabályok

1. szakasz – Vállalkozásokra
vonatkozó szabályok

81. cikk 81. cikk 101. cikk

82. cikk 82. cikk 102. cikk

83. cikk 83. cikk 103. cikk

84. cikk 84. cikk 104. cikk

85. cikk 85. cikk 105. cikk

86. cikk 86. cikk 106. cikk

2. szakasz – Állami támogatások 2. szakasz – Állami támogatások 2. szakasz – Állami támogatások
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87. cikk 87. cikk 107. cikk

88. cikk 88. cikk 108. cikk

89. cikk 89. cikk 109. cikk

2. fejezet – Adórendelkezések 2. fejezet – Adórendelkezések 2. fejezet – Adórendelkezések

90. cikk 90. cikk 110. cikk

91. cikk 91. cikk 111. cikk

92. cikk 92. cikk 112. cikk

93. cikk 93. cikk 113. cikk

3. fejezet – Jogszabályok közelítése 3. fejezet – Jogszabályok közelítése 3. fejezet – Jogszabályok közelítése

95. cikk (áthelyezve) 94. cikk 114. cikk

94. cikk (áthelyezve) 95. cikk 115. cikk

96. cikk 96. cikk 116. cikk

97. cikk 97. cikk 117. cikk

97a. cikk 118. cikk

VII. cím – Gazdaság- és monetáris
politika

VII. cím – Gazdaság- és monetáris
politika

VIII. cím – Gazdaság- és monetáris
politika

4. cikk (áthelyezve) 97b. cikk 119. cikk

1. fejezet – Gazdaságpolitika 1. fejezet – Gazdaságpolitika 1. fejezet – Gazdaságpolitika

98. cikk 98. cikk 120. cikk

99. cikk 99. cikk 121. cikk

100. cikk 100. cikk 122. cikk

101. cikk 101. cikk 123. cikk

102. cikk 102. cikk 124. cikk

103. cikk 103. cikk 125. cikk

104. cikk 104. cikk 126. cikk

2. fejezet – Monetáris politika 2. fejezet – Monetáris politika 2. fejezet – Monetáris politika

105. cikk 105. cikk 127. cikk

106. cikk 106. cikk 128. cikk

107. cikk 107. cikk 129. cikk

108. cikk 108. cikk 130. cikk

109. cikk 109. cikk 131. cikk

110. cikk 110. cikk 132. cikk

111. cikk, (1)–(3) és (5) bekezdés
(áthelyezve)

188o. cikk 219. cikk

111. cikk, (4) bekezdés (áthelyezve) 115c. cikk, (1) bekezdés 138. cikk

111a. cikk 133. cikk

3. fejezet – Intézményi
rendelkezések

3. fejezet – Intézményi
rendelkezések

3. fejezet – Intézményi
rendelkezések

112. cikk (áthelyezve) 245b. cikk 283. cikk

113. cikk (áthelyezve) 245c. cikk 294. cikk

114. cikk 114. cikk 134. cikk

115. cikk 115. cikk 135. cikk

3a. fejezet – Azon tagállamokra
vonatkozó különös rendelkezések,
amelyek pénzneme az euro

4. fejezet – Azon tagállamokra
vonatkozó különös rendelkezések,
amelyek pénzneme az euro

13880 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/182. szám



Ko ráb bi szá mo zás az Eu ró pai Kö zös sé get
lét re ho zó szer zõ dés ben

Szá mo zás a Lissza bo ni szer zõ dés ben
Új szá mo zás az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló

szer zõ dés ben

115a. cikk 136. cikk

115b. cikk 137. cikk

111. cikk, (4) bekezdés (áthelyezve) 115c. cikk 138. cikk

4. fejezet – Átmeneti rendelkezések 4. fejezet – Átmeneti rendelkezések 5. fejezet – Átmeneti rendelkezések

116. cikk (hatályon kívül)

116a. cikk 139. cikk

117. cikk, (1) bekezdés, (2) bekezdés 
hatodik francia bekezdése, valamint
(3)–(9) bekezdés (hatályon kívül)

117. cikk, (2) bekezdés, elsõ öt
francia bekezdés (áthelyezve)

118a. cikk, (2) bekezdés 141. cikk, (2) bekezdés

121. cikk, (1) bekezdés (áthelyezve)
122. cikk, (2) bekezdés második
mondata (áthelyezve)
123. cikk, (5) bekezdés (áthelyezve)

117a. cikk, (1) bekezdés40

117a. cikk, (2) bekezdés41

117a. cikk, (3) bekezdés42

140. cikk

118. cikk (hatályon kívül)

123. cikk, (3) bekezdés (áthelyezve)
117. cikk, (2) bekezdés, elsõ öt
francia bekezdés (áthelyezve)

118a. cikk, (1) bekezdés43

118a. cikk, (2) bekezdés44
141. cikk

124. cikk, (1) bekezdés (áthelyezve) 118b. cikk 142. cikk

119. cikk 119. cikk 143. cikk

120. cikk 120. cikk 144. cikk

121. cikk, (1) bekezdés (áthelyezve) 117a. cikk, (1) bekezdés 140. cikk, (1) bekezdés

121. cikk, (2)–(4) bekezdés (hatályon 
kívül)

122. cikk, (1) bekezdés, (2) bekezdés 
elsõ mondata, valamint (3), (4), (5) és 
(6) bekezdés (hatályon kívül)

122. cikk, (2) bekezdés második
mondata (áthelyezve)

117a. cikk, (2) bekezdés, elsõ
albekezdés

140. cikk, (2) bekezdés, elsõ
albekezdés

123. cikk, (1), (2) és (4) bekezdés
(hatályon kívül)

123. cikk, (3) bekezdés (áthelyezve) 118a. cikk, (1) bekezdés 141. cikk, (1) bekezdés

123. cikk, (5) bekezdés (áthelyezve) 117a. cikk, (3) bekezdés 140. cikk, (3) bekezdés

124. cikk, (1) bekezdés (áthelyezve) 118b. cikk 142. cikk

124. cikk, (2) bekezdés (hatályon
kívül)

VIII. cím – Foglalkoztatás VIII. cím – Foglalkoztatás IX. cím – Foglalkoztatás

125. cikk 125. cikk 145. cikk

126. cikk 126. cikk 146. cikk

127. cikk 127. cikk 147. cikk

128. cikk 128. cikk 148. cikk

129. cikk 129. cikk 149. cikk

130. cikk 130. cikk 150. cikk

IX. cím – Közös
kereskedelempolitika
(áthelyezve)

Ötödik rész, II. cím, Közös
kereskedelempolitika

Ötödik rész, II. cím, Közös
kereskedelempolitika
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131. cikk (áthelyezve) 188b. cikk 206. cikk

132. cikk (hatályon kívül)

133. cikk (áthelyezve) 188c. cikk 207. cikk

134. cikk (hatályon kívül)

X. cím – Vámügyi együttmûködés
(áthelyezve)

Harmadik rész, II. cím, 1a. fejezet,
Vámügyi együttmûködés

Harmadik rész, II. cím, 2. fejezet,
Vámügyi együttmûködés

135. cikk (áthelyezve) 27a. cikk 33. cikk

XI. cím – Szociálpolitika, oktatás,
szakképzés és ifjúság

XI. cím – Szociálpolitika X. cím – Szociálpolitika

1. fejezet – Szociális rendelkezések
(hatályon kívül)

136. cikk 136. cikk 151. cikk

136a. cikk 152. cikk

137. cikk 137. cikk 153. cikk

138. cikk 138. cikk 154. cikk

139. cikk 139. cikk 155. cikk

140. cikk 140. cikk 156. cikk

141. cikk 141. cikk 157. cikk

142. cikk 142. cikk 158. cikk

143. cikk 143. cikk 159. cikk

144. cikk 144. cikk 160. cikk

145. cikk 145. cikk 161. cikk

2. fejezet – Az Európai Szociális
Alap

X. cím – Az Európai Szociális Alap XI. cím – Az Európai Szociális Alap

146. cikk 146. cikk 162. cikk

147. cikk 147. cikk 163. cikk

148. cikk 148. cikk 164. cikk

3. fejezet – Oktatás, szakképzés és
ifjúság

XI. cím – Oktatás, szakképzés,
ifjúság és sport

XII. cím – Oktatás, szakképzés,
ifjúság és sport

149. cikk 149. cikk 165. cikk

150. cikk 150. cikk 166. cikk

XII. cím – Kultúra XII. cím – Kultúra XIII. cím – Kultúra

151. cikk 151. cikk 167. cikk

XIII. cím – Népegészségügy XIII. cím – Népegészségügy XIV. cím – Népegészségügy

152. cikk 152. cikk 168. cikk

XIV. cím – Fogyasztóvédelem XIV. cím – Fogyasztóvédelem XV. cím – Fogyasztóvédelem

153. cikk, (1), (3), (4) és
(5) bekezdés

153. cikk 169. cikk

153. cikk, (2) bekezdés (áthelyezve) 6a. cikk 12. cikk

XV. cím – Transzeurópai hálózatok XV. cím – Transzeurópai hálózatok XVI. cím – Transzeurópai hálózatok

154. cikk 154. cikk 170. cikk

155. cikk 155. cikk 171. cikk

156. cikk 156. cikk 172. cikk

XVI. cím – Ipar XVI. cím – Ipar XVII. cím – Ipar

157. cikk 157. cikk 173. cikk
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XVII. cím – Gazdasági és társadalmi
kohézió

XVII. cím – Gazdasági, társadalmi és
területi kohézió

XVIII. cím – Gazdasági, társadalmi
és területi kohézió

158. cikk 158. cikk 174. cikk

159. cikk 159. cikk 175. cikk

160. cikk 160. cikk 176. cikk

161. cikk 161. cikk 177. cikk

162. cikk 162. cikk 178. cikk

XVIII. cím – Kutatás és technológiai
fejlesztés

XVIII. cím – Kutatás, technológiai
fejlesztés és ûrkutatás

XIX. cím – Kutatás, technológiai
fejlesztés és ûrkutatás

163. cikk 163. cikk 179. cikk

164. cikk 164. cikk 180. cikk

165. cikk 165. cikk 181. cikk

166. cikk 166. cikk 182. cikk

167. cikk 167. cikk 183. cikk

168. cikk 168. cikk 184. cikk

169. cikk 169. cikk 185. cikk

170. cikk 170. cikk 186. cikk

171. cikk 171. cikk 187. cikk

172. cikk 172. cikk 188. cikk

172a. cikk 189. cikk

173. cikk 173. cikk 190. cikk

XIX. cím – Környezet XIX. cím – Környezet XX. cím – Környezet

174. cikk 174. cikk 191. cikk

175. cikk 175. cikk 192. cikk

176. cikk 176. cikk 193. cikk

XX. cím – Energia XXI. cím – Energia

176a. cikk 194. cikk

XXI. cím – Idegenforgalom XXII. cím – Idegenforgalom

176b. cikk 195. cikk

XXII. cím – Polgári védelem XXIII. cím – Polgári védelem

176c. cikk 196. cikk

XXIII. cím – Igazgatási
együttmûködés

XXIV. cím – Igazgatási
együttmûködés

176d. cikk 197. cikk

XX. cím – Fejlesztési együttmûködés
(áthelyezve)

Ötödik rész, III. cím, 1. fejezet,
Fejlesztési együttmûködés

Ötödik rész, III. cím, 1. fejezet,
Fejlesztési együttmûködés

177. cikk (áthelyezve) 188d. cikk 208. cikk

178. cikk (hatályon kívül)45

179. cikk (áthelyezve) 188e. cikk 209. cikk

180. cikk (áthelyezve) 188f. cikk 210. cikk

181. cikk (áthelyezve) 188g. cikk 211. cikk

XXI. cím – Harmadik országokkal
folytatott gazdasági, pénzügyi és
mûszaki együttmûködés (áthelyezve)

Ötödik rész, III. cím, 2. fejezet,
Harmadik országokkal folytatott
gazdasági, pénzügyi és mûszaki
együttmûködés

Ötödik rész, III. cím, 2. fejezet,
Harmadik országokkal folytatott
gazdasági, pénzügyi és mûszaki
együttmûködés
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181a. cikk (áthelyezve) 188h. cikk 212. cikk

NEGYEDIK RÉSZ –
A TENGERENTÚLI ORSZÁGOK
ÉS TERÜLETEK TÁRSULÁSA

NEGYEDIK RÉSZ –
A TENGERENTÚLI ORSZÁGOK
ÉS TERÜLETEK TÁRSULÁSA

NEGYEDIK RÉSZ –
A TENGERENTÚLI ORSZÁGOK
ÉS TERÜLETEK TÁRSULÁSA

182. cikk 182. cikk 198. cikk

183. cikk 183. cikk 199. cikk

184. cikk 184. cikk 200. cikk

185. cikk 185. cikk 201. cikk

186. cikk 186. cikk 202. cikk

187. cikk 187. cikk 203. cikk

188. cikk 188. cikk 204. cikk

ÖTÖDIK RÉSZ – AZ UNIÓ KÜLSÕ 
TEVÉKENYSÉGE

ÖTÖDIK RÉSZ – AZ UNIÓ KÜLSÕ 
TEVÉKENYSÉGE

I. cím – Az Unió külsõ
tevékenységeire vonatkozó általános
rendelkezések

I. cím – Az Unió külsõ
tevékenységeire vonatkozó általános
rendelkezések

188a. cikk 205. cikk

Harmadik rész, IX. cím, Közös
kereskedelempolitika (áthelyezve)

II. cím – Közös kereskedelempolitika II. cím – Közös kereskedelempolitika

131. cikk (áthelyezve) 188b. cikk 206. cikk

133. cikk (áthelyezve) 188c. cikk 207. cikk

III. cím – Együttmûködés harmadik
országokkal és humanitárius
segítségnyújtás

III. cím – Együttmûködés harmadik
országokkal és humanitárius
segítségnyújtás

Harmadik rész, XX. cím, Fejlesztési
együttmûködés (áthelyezve)

1. fejezet – Fejlesztési
együttmûködés

1. fejezet – Fejlesztési
együttmûködés

177. cikk (áthelyezve) 188d. cikk46 208. cikk

179. cikk (áthelyezve) 188e. cikk 209. cikk

180. cikk (áthelyezve) 188f. cikk 210. cikk

181. cikk (áthelyezve) 188g. cikk 211. cikk

Harmadik rész, XXI. cím, Harmadik
országokkal folytatott gazdasági,
pénzügyi és mûszaki együttmûködés
(áthelyezve)

2. fejezet – Harmadik országokkal
folytatott gazdasági, pénzügyi és
mûszaki együttmûködés

2. fejezet – Harmadik országokkal
folytatott gazdasági, pénzügyi és
mûszaki együttmûködés

181a. cikk (áthelyezve) 188h. cikk 212. cikk

188i. cikk 213. cikk

3. fejezet – Humanitárius
segítségnyújtás

3. fejezet – Humanitárius
segítségnyújtás

188j. cikk 214. cikk

IV. cím – Korlátozó intézkedések IV. cím – Korlátozó intézkedések

301. cikk (felváltva) 188k. cikk 215. cikk

V. cím – Nemzetközi megállapodások V. cím – Nemzetközi megállapodások

188l. cikk 216. cikk

310. cikk (áthelyezve) 188m. cikk 217. cikk

300. cikk (felváltva) 188n. cikk 218. cikk
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111. cikk, (1)–(3) és (5) bekezdés
(áthelyezve)

188o. cikk 219. cikk

VI. cím – Az Unió kapcsolatai
nemzetközi szervezetekkel és
harmadik országokkal, valamint az
Unió küldöttségei

VI. cím – Az Unió kapcsolatai
nemzetközi szervezetekkel és
harmadik országokkal, valamint az
Unió küldöttségei

302–304. cikk (felváltva) 188p. cikk 220. cikk

188q. cikk 221. cikk

VII. cím – Szolidaritási klauzula VII. cím – Szolidaritási klauzula

188r. cikk 222. cikk

ÖTÖDIK RÉSZ – A KÖZÖSSÉG
INTÉZMÉNYEI

HATODIK RÉSZ – INTÉZMÉNYI
ÉS KÖLTSÉGVETÉSI
RENDELKEZÉSEK

HATODIK RÉSZ – INTÉZMÉNYI
ÉS KÖLTSÉGVETÉSI
RENDELKEZÉSEK

I. cím – Intézményi rendelkezések I. cím – Intézményi rendelkezések I. cím – Intézményi rendelkezések

1. fejezet – Az intézmények 1. fejezet – Az intézmények 1. fejezet – Az intézmények

1. szakasz – Az Európai Parlament 1. szakasz – Az Európai Parlament 1. szakasz – Az Európai Parlament

189. cikk (hatályon kívül)47

190. cikk, (1)–(3) bekezdés (hatályon 
kívül)48

190. cikk, (4) és (5) bekezdés 190. cikk 223. cikk

191. cikk, elsõ bekezdés (hatályon
kívül)49

191. cikk, második bekezdés 191. cikk 224. cikk

192. cikk, elsõ bekezdés (hatályon
kívül)50

192. cikk, második bekezdés 192. cikk 225. cikk

193. cikk 193. cikk 226. cikk

194. cikk 194. cikk 227. cikk

195. cikk 195. cikk 228. cikk

196. cikk 196. cikk 229. cikk

197. cikk, elsõ bekezdés (hatályon
kívül)51

197. cikk, második, harmadik
és negyedik bekezdés

197. cikk 230. cikk

198. cikk 198. cikk 231. cikk

199. cikk 199. cikk 232. cikk

200. cikk 200. cikk 233. cikk

201. cikk 201. cikk 234. cikk

1a. szakasz – Az Európai Tanács 2. szakasz – Az Európai Tanács

201a. cikk 235. cikk

201b. cikk 236. cikk

2. szakasz – A Tanács 2. szakasz – A Tanács 3. szakasz – A Tanács

202. cikk (hatályon kívül)52

203. cikk (hatályon kívül)53

204. cikk 204. cikk 237. cikk
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205. cikk, (2) és (4) bekezdés
(hatályon kívül)54

205. cikk, (1) és (3) bekezdés 205. cikk 238. cikk

206. cikk 206. cikk 239. cikk

207. cikk 207. cikk 240. cikk

208. cikk 208. cikk 241. cikk

209. cikk 209. cikk 242. cikk

210. cikk 210. cikk 243. cikk

3. szakasz – A Bizottság 3. szakasz – A Bizottság 4. szakasz – A Bizottság

211. cikk (hatályon kívül)55

211a. cikk 244. cikk

212. cikk (áthelyezve) 218. cikk, (2) bekezdés 249. cikk, (2) bekezdés

213. cikk 213. cikk 245. cikk

214. cikk (hatályon kívül)56

215. cikk 215. cikk 246. cikk

216. cikk 216. cikk 247. cikk

217. cikk, (1), (3) és (4) bekezdés
(hatályon kívül)57

217. cikk, (2) bekezdés 217. cikk 248. cikk

218. cikk, (1) bekezdés (hatályon
kívül)58

218. cikk, (2) bekezdés 218. cikk 249. cikk

219. cikk 219. cikk 250. cikk

4. szakasz – A Bíróság 4. szakasz – Az Európai Unió
Bírósága

5. szakasz – Az Európai Unió
Bírósága

220. cikk (hatályon kívül)59

221. cikk, elsõ bekezdés (hatályon
kívül)60

221. cikk, második és harmadik
bekezdés

221. cikk 251. cikk

222. cikk 222. cikk 252. cikk

223. cikk 223. cikk 253. cikk

224. cikk61 224. cikk 254. cikk

224a. cikk 255. cikk

225. cikk 225. cikk 256. cikk

225a. cikk 225a. cikk 257. cikk

226. cikk 226. cikk 258. cikk

227. cikk 227. cikk 259. cikk

228. cikk 228. cikk 260. cikk

229. cikk 229. cikk 261. cikk

229a. cikk 229a. cikk 262. cikk

230. cikk 230. cikk 263. cikk

231. cikk 231. cikk 264. cikk

232. cikk 232. cikk 265. cikk

233. cikk 233. cikk 266. cikk
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234. cikk 234. cikk 267. cikk

235. cikk 235. cikk 268. cikk

235a. cikk 269. cikk

236. cikk 236. cikk 270. cikk

237. cikk 237. cikk 271. cikk

238. cikk 238. cikk 272. cikk

239. cikk 239. cikk 273. cikk

240. cikk 240. cikk 274. cikk

240a. cikk 275. cikk

240b. cikk 276. cikk

241. cikk 241. cikk 277. cikk

242. cikk 242. cikk 278. cikk

243. cikk 243. cikk 279. cikk

244. cikk 244. cikk 280. cikk

245. cikk 245. cikk 281. cikk

4a. szakasz – Az Európai Központi
Bank

6. szakasz – Az Európai Központi
Bank

245a. cikk 282. cikk

112. cikk (áthelyezve) 245b. cikk 283. cikk

113. cikk (áthelyezve) 245c. cikk 284. cikk

5. szakasz – A Számvevõszék 5. szakasz – A Számvevõszék 7. szakasz – A Számvevõszék

246. cikk 246. cikk 285. cikk

247. cikk 247. cikk 286. cikk

248. cikk 248. cikk 287. cikk

2. fejezet – Több intézményre
vonatkozó közös rendelkezések

2. fejezet – Az Unió jogi aktusai, az
elfogadásukra vonatkozó eljárások és
egyéb rendelkezések

2. fejezet – Az Unió jogi aktusai, az
elfogadásukra vonatkozó eljárások és
egyéb rendelkezések

1. szakasz – Az Unió jogi aktusai 1. szakasz – Az Unió jogi aktusai

249. cikk 249. cikk 288. cikk

249a. cikk 289. cikk

249b. cikk62 290. cikk

249c. cikk1 291. cikk

249d. cikk 292. cikk

2. szakasz – A jogi aktusok
elfogadására vonatkozó eljárások
és egyéb rendelkezések

2. szakasz – A jogi aktusok
elfogadására vonatkozó eljárások
és egyéb rendelkezések

250. cikk 250. cikk 293. cikk

251. cikk 251. cikk 294. cikk

252. cikk (hatályon kívül)

252a. cikk 295. cikk

253. cikk 253. cikk 296. cikk

254. cikk 254. cikk 297. cikk

254a. cikk 298. cikk

255. cikk (áthelyezve) 16a. cikk 15. cikk

256. cikk 256. cikk 299. cikk
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3. fejezet – Az Unió tanácsadó
szervei

3. fejezet – Az Unió tanácsadó
szervei

256a. cikk 300. cikk

3. fejezet – A Gazdasági és Szociális
Bizottság

1. szakasz – A Gazdasági
és Szociális Bizottság

1. szakasz – A Gazdasági
és Szociális Bizottság

257. cikk (hatályon kívül)63

258. cikk, elsõ, második és negyedik
bekezdés

258. cikk 301. cikk

258. cikk, harmadik bekezdés
(hatályon kívül)64

259. cikk 259. cikk 302. cikk

260. cikk 260. cikk 303. cikk

261. cikk (hatályon kívül)

262. cikk 262. cikk 304. cikk

4. fejezet – A Régiók Bizottsága 2. szakasz – A Régiók Bizottsága 2. szakasz – A Régiók Bizottsága

263. cikk, elsõ és ötödik bekezdés
(hatályon kívül)65

263. cikk, második, harmadik
és negyedik bekezdés

263. cikk 305. cikk

264. cikk 264. cikk 306. cikk

265. cikk 265. cikk 307. cikk

5. fejezet – Az Európai Beruházási
Bank

4. fejezet – Az Európai Beruházási
Bank

4. fejezet – Az Európai Beruházási
Bank

266. cikk 266. cikk 308. cikk

267. cikk 267. cikk 309. cikk

II. cím – Pénzügyi rendelkezések II. cím – Pénzügyi rendelkezések II. cím – Pénzügyi rendelkezések

268. cikk 268. cikk 310. cikk

1. fejezet – Az Unió saját forrásai 1. fejezet – Az Unió saját forrásai

269. cikk 269. cikk 311. cikk

270. cikk (hatályon kívül)66

2. fejezet – Többéves pénzügyi keret 2. fejezet – Többéves pénzügyi keret

270a. cikk 312. cikk

3. fejezet – Az Unió éves
költségvetése

3. fejezet – Az Unió éves
költségvetése

272. cikk, (1) bekezdés (áthelyezve) 270b. cikk 313. cikk

271. cikk (áthelyezve) 273a. cikk 316. cikk

272. cikk, (1) bekezdés (áthelyezve) 270b. cikk 313. cikk

272. cikk, (2)–(10) bekezdés 272. cikk 314. cikk

273. cikk 273. cikk 315. cikk

271. cikk (áthelyezve) 273a. cikk 316. cikk

4. fejezet – A költségvetés
végrehajtása és a felmentés

4. fejezet – A költségvetés
végrehajtása és a felmentés

274. cikk 274. cikk 317. cikk

275. cikk 275. cikk 318. cikk

276. cikk 276. cikk 319. cikk
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Ko ráb bi szá mo zás az Eu ró pai Kö zös sé get
lét re ho zó szer zõ dés ben

Szá mo zás a Lissza bo ni szer zõ dés ben
Új szá mo zás az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló

szer zõ dés ben

5. fejezet – Közös rendelkezések 5. fejezet – Közös rendelkezések

277. cikk 277. cikk 320. cikk

278. cikk 278. cikk 321. cikk

279. cikk 279. cikk 322. cikk

279a. cikk 323. cikk

279b. cikk 324. cikk

6. fejezet – Küzdelem a csalás ellen 6. fejezet – Küzdelem a csalás ellen

280. cikk 280. cikk 325. cikk

III. cím – Megerõsített
együttmûködés

III. cím – Megerõsített
együttmûködés

11. és 11a. cikk (felváltva) 280a. cikk67 326. cikk

11. és 11a. cikk (felváltva) 280b. cikk1 327. cikk

11. és 11a. cikk (felváltva) 280c. cikk1 328. cikk

11. és 11a. cikk (felváltva) 280d. cikk1 329. cikk

11. és 11a. cikk (felváltva) 280e. cikk1 330. cikk

11. és 11a. cikk (felváltva) 280f. cikk1 331. cikk

11. és 11a. cikk (felváltva) 280g. cikk1 332. cikk

11. és 11a. cikk (felváltva) 280h. cikk1 333. cikk

11. és 11a. cikk (felváltva) 280i. cikk1 334. cikk

HATODIK RÉSZ – ÁLTALÁNOS
ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

HETEDIK RÉSZ – ÁLTALÁNOS
ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

HETEDIK RÉSZ – ÁLTALÁNOS
ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

281. cikk (hatályon kívül)68

282. cikk 282. cikk 335. cikk

283. cikk 283. cikk 336. cikk

284. cikk 284. cikk 337. cikk

285. cikk 285. cikk 338. cikk

286. cikk (felváltva) 16b. cikk 16. cikk

287. cikk 287. cikk 339. cikk

288. cikk 288. cikk 340. cikk

289. cikk 289. cikk 341. cikk

290. cikk 290. cikk 342. cikk

291. cikk 291. cikk 343. cikk

292. cikk 292. cikk 344. cikk

293. cikk (hatályon kívül)

294. cikk (áthelyezve) 48a. cikk 55. cikk

295. cikk 295. cikk 345. cikk

296. cikk 296. cikk 346. cikk

297. cikk 297. cikk 347. cikk

298. cikk 298. cikk 348. cikk

299. cikk, (1) bekezdés (hatályon
kívül)69

299. cikk, (2) bekezdés, második,
harmadik és negyedik albekezdés

299. cikk 349. cikk
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Ko ráb bi szá mo zás az Eu ró pai Kö zös sé get
lét re ho zó szer zõ dés ben

Szá mo zás a Lissza bo ni szer zõ dés ben
Új szá mo zás az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló

szer zõ dés ben

299. cikk, (2) bekezdés elsõ
albekezdése, valamint
(3)–(6) bekezdés (áthelyezve)

311a. cikk 355. cikk

300. cikk (felváltva) 188n. cikk 218. cikk

301. cikk (felváltva) 188k. cikk 215. cikk

302. cikk (felváltva) 188p. cikk 220. cikk

303. cikk (felváltva) 188p. cikk 220. cikk

304. cikk (felváltva) 188p. cikk 220. cikk

305. cikk (hatályon kívül)

306. cikk 306. cikk 350. cikk

307. cikk 307. cikk 351. cikk

308. cikk 308. cikk 352. cikk

308a. cikk 353. cikk

309. cikk 309. cikk 354. cikk

310. cikk (áthelyezve) 188m. cikk 217. cikk

311. cikk (hatályon kívül)70

299. cikk, (2) bekezdés elsõ
albekezdése, valamint
(3)–(6) bekezdés (áthelyezve)

311a. cikk 355. cikk

312. cikk 312. cikk 356. cikk

Záró rendelkezések

313. cikk 313. cikk 357. cikk

313a. cikk 358. cikk

314. cikk (hatályon kívül)71

 1 E cik ket, tar tal mát te kint ve, az Euró pai Unió mû kö dé sé rõl szóló szer zõ dés (a to váb bi ak ban: EUSz.) 7. cik ként új ra szá mo zott 2f. cik ke, valamint az
Euró pai Uni ó ról szóló szer zõ dés (a to váb bi ak ban: EU-Szer zõ dés) 9. cik ké nek (1) be kez dé se és 21. cik ként új ra szá mo zott 10a. cik ke (3) be kez dé sé nek má so -
dik al be kez dé se vált ja fel.

 2 E cikk az Euró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés (a to váb bi ak ban: EK-Szer zõ dés) 5. cik két vált ja fel.
 3 E cik ket, tar tal mát te kint ve, a 15. cik ként új ra szá mo zott 9b. cik ke vált ja fel.
 4 E cik ket, tar tal mát te kint ve, a 13. cik ként új ra szá mo zott 9. cik ké nek (2) be kez dé se vált ja fel.
 5 Az EU-Szer zõ dés nek a Lissza bo ni Szer zõ dés ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en ha tá lyos szö ve gé nek (a to váb bi ak ban: a ha tá lyos EU-Szer zõ dés) 8. cik ke az

EK-Szer zõ dést mó do sí tot ta. Ezek a mó do sí tá sok be épül tek az EK-Szer zõ dés be, a 8. cikk pe dig ha tá lyon kí vül he lye zés re ke rül. Az EU-Szer zõ dés e szá mo zás
alatt egy új ren del ke zés sel egé szül ki.

 6 A (4) be kez dést, tar tal mát te kint ve, az EK-Szer zõ dés 191. cik ké nek elsõ be kez dé se vált ja fel.
 7 A ha tá lyos EU-Szer zõ dés 9. cik ke az Euró pai Szén- és Acél kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dést mó do sí tot ta. Az Euró pai Szén- és Acél kö zös sé get lét re ho zó

szer zõ dés 2002. jú li us 23-án meg szûnt. A 9. cikk ha tá lyon kí vül he lye zés re ke rül, az EU-Szer zõ dés pe dig e szá mo zás alatt egy má sik ren del kez kés sel egé szül ki.
 8 – Az (1) és (2) be kez dés, tar tal mát te kint ve, az EK-Szer zõ dés 189. cik két vált ja fel;
     – az (1)-(3) be kez dés, tar tal mát te kint ve, az EK-Szer zõ dés 190. cik ké nek (1)-(3) be kez dé sét vált ja fel;
     – az (1) be kez dés, tar tal mát te kint ve, az EK-Szer zõ dés 192. cik ké nek elsõ be kez dé sét vált ja fel;
     – a (4) be kez dés, tar tal mát te kint ve, az EK-Szer zõ dés 197. cik ké nek elsõ be kez dé sét vált ja fel.
 9 E cikk, tar tal mát te kint ve, a 4. cik ket vált ja fel.
10 – Az (1) be kez dés, tar tal mát te kint ve, az EK-Szer zõ dés 202. cik ké nek elsõ és má so dik fran cia be kez dé sét vált ja fel;
     – a (2) és (9) be kez dés, tar tal mát te kint ve, az EK-Szer zõ dés 203. cik két vált ja fel;
     – a (4) és (5) be kez dés, tar tal mát te kint ve, az EK-Szer zõ dés 205. cik ké nek(2) és (4) be kez dé sét vált ja fel.
11 – Az (1) be kez dés, tar tal mát te kint ve, az EK-Szer zõ dés 211. cik két vált ja fel;
     – a (3) és (7) be kez dés, tar tal mát te kint ve, az EK-Szer zõ dés 214. cik ke he lyé be lép;
     – a (6) be kez dés, tar tal mát te kint ve, az EK-Szer zõ dés 217. cik ké nek (1), (3) és (4) be kez dé sét vált ja fel.
12 – E cikk, tar tal mát te kint ve, az EK-Szer zõ dés 220. cik két vált ja fel;
     – a (2) be kez dés elsõ al be kez dé se, tar tal mát te kint ve, az EK-Szer zõ dés 221. cik ké nek elsõ be kez dé sét vált ja fel.
13 A ha tá lyos EU-Szer zõ dés 10. cik ke az Euró pai Atom ener gia-kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dést (a to váb bi ak ban: EAK-Szer zõ dés) mó do sí tot ta. Ezek a

mó do sí tá sok be épül tek az EAK-Szer zõ dés be, a 10. cikk pe dig ha tá lyon kí vül he lye zés re ke rül. Az EU-Szer zõ dés e szá mo zás alatt egy má sik ren del ke zés sel
egé szül ki.

14 E cikk egy ben az EK-Szer zõ dés 11. és 11a. cik két is fel vált ja.
15 Az EUMSz. 326-334. cik ként új ra szá mo zott 280a-280i. cik ke - egye bek mel lett - a ha tá lyos EU-szer zõ dés nek a meg erõ sí tett együtt mû kö dés re vo nat ko -

zó 27a-27e. cik két is fel vált ja.
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16 A ha tá lyos EU-Szer zõ dés nek a bün te tõ ügyek ben foly ta tott rend õr sé gi és igaz ság ügyi együtt mû kö dés re vo nat ko zó VI. cí mét az EUMSz. IV. címe 1., 4.
és 5. fe je ze té nek ren del ke zé sei vált ják fel.

17 E cik ket az EUMSz. 67. cik ként új ra szá mo zott 61. cik ke vált ja fel.18 E cik ket az EUMSz. 87., illetve 88. cik ként új ra szá mo zott 69f., illetve 69g. cik ke
vált ja fel.

18 E cik ket az EUMSz. 87., illetve 88. cik ként új ra szá mo zott 69f., illetve 69g. cik ke vált ja fel.
19 E cik ket az EUMSz. 82., 83., illetve 85. cik ként új ra szá mo zott 69a., 69b., illetve 69d. cik ke vált ja fel.
20 E cik ket az EUMSz. 89. cik ként új ra szá mo zott 69h. cik ke vált ja fel.
21 E cik ket az EUMSz. 72. cik ként új ra szá mo zott 61e. cik ke vált ja fel.
22 E cik ket az EUMSz. 71. cik ként új ra szá mo zott 61d. cik ke vált ja fel.
23 Az EUMSz. 326-334. cik ként új ra szá mo zott 280a-280i. cik ke - egye bek mel lett - a ha tá lyos EU-szer zõ dés nek a meg erõ sí tett együtt mû kö dés re vonat -

kozó 40-40b. cik két vált ja fel.
24 Az EUMSz. 326-334. cik ként új ra szá mo zott 280a-280i. cik ke - egye bek mel lett - a ha tá lyos EU-szer zõ dés nek a meg erõ sí tett együtt mû kö dés re vonat -

kozó 43-45. cik két, valamint VII. cí mét vált ja fel.
25 E cik ket, tar tal mát te kint ve, az EU-Szer zõ dés 3. cik ként új ra szá mo zott 2. cik ke vált ja fel. 
26 E cik ket, tar tal mát te kint ve, az EUMSz. 3–6. cik ként új ra szá mo zott 2b–2e. cik ke vált ja fel. 
27 E cik ket, tar tal mát te kint ve, az EU-Szer zõ dés 5. cik ként új ra szá mo zott 3b. cik ke vált ja fel.
28 Az ál la tok vé del mé rõl és kí mé le té rõl szóló jegy zõ könyv ren del ke zõ ré szé nek be il lesz té se.
29 E cik ket, tar tal mát te kint ve, az EU-Szer zõ dés 13. cik ként új ra szá mo zott 9. cik ke vált ja fel.
30 E cik ket, tar tal mát te kint ve, az EU-Szer zõ dés 13. cik ként új ra szá mo zott 9. cik ke, valamint az EUMSz. 282. cik ként új ra szá mo zott 245a. cik ké nek (1) be -

kez dé se vált ja fel.
31 E cik ket, tar tal mát te kint ve, az EU-Szer zõ dés 4. cik ként új ra szá mo zott 3a. cik ké nek (3) be kez dé se vált ja fel.
32 E cik ket egy ben az EU-Szer zõ dés 20. cik ként új ra szá mo zott 10. cik ke is fel vált ja.
33 E cikk egy ben a ha tá lyos EU-Szer zõ dés 29. cik két is fel vált ja.
34 E cikk a ha tá lyos EU-Szer zõ dés 36. cik két vált ja fel.
35 E cikk egy ben a ha tá lyos EU-Szer zõ dés 33. cik két is fel vált ja.
36 Az EK-Szer zõ dés 63. cik ke 1. és 2. pont ját az EUMSz. 63. cik ké nek (1) és (2) be kez dé se, az EK-Szer zõ dés 64. cik ke (2) be kez dé sét pe dig az EUMSz.

63. cik ké nek (3) be kez dé se vált ja fel.
37 E cikk a ha tá lyos EU-Szer zõ dés 31. cik két vált ja fel.
38 E cikk a ha tá lyos EU-Szer zõ dés 30. cik két vált ja fel.
39 E cikk a ha tá lyos EU-Szer zõ dés 32. cik két vált ja fel.
40 A 140. cik ként új ra szá mo zott 117a. cikk (1) be kez dé se a 121. cikk (1) be kez dé sé nek szö ve gét ve szi át.
41 A 140. cik ként új ra szá mo zott 117a. cikk (2) be kez dé se a 122. cikk (2) be kez dé se má so dik mon da tá nak szö ve gét ve szi át.
42 A 140. cik ként új ra szá mo zott 117a. cikk (3) be kez dé se a 123. cikk (5) be kez dé sé nek szö ve gét ve szi át.
43 A 141. cik ként új ra szá mo zott 118a. cikk (1) be kez dé se a 123. cikk (3) be kez dé sé nek szö ve gét ve szi át.
44 A 141. cik ként új ra szá mo zott 118a. cikk (2) be kez dé se a 117. cikk (2) be kez dé se elsõ öt fran cia be kez dé sé nek szö ve gét ve szi át.
45 E cik ket, tar tal mát te kint ve, az EUMSz. 188d. cik ke (1) be kez dé se má so dik al be kez dé sé nek má so dik mon da ta vált ja fel.
46 Az (1) be kez dés má so dik al be kez dé sé nek má so dik mon da ta, tar tal mát te kint ve, az EK-Szer zõ dés 178. cik két vált ja fel.
47 E cik ket, tar tal mát te kint ve, az EU-Szer zõ dés 4. cik ként új ra szá mo zott 9a. cik ké nek (1) és (2) be kez dé se vált ja fel.
48 E cik ket, tar tal mát te kint ve, az EU-Szer zõ dés 14. cik ként új ra szá mo zott 9a. cik ké nek (1)–(3) be kez dé se vált ja fel.
49 E cik ket, tar tal mát te kint ve, az EU-Szer zõ dés 11. cik ként új ra szá mo zott 8a. cik ké nek (4) be kez dé se vált ja fel.
50 E cik ket, tar tal mát te kint ve, az EU-Szer zõ dés 14. cik ként új ra szá mo zott 9a. cik ké nek (1) be kez dé se vált ja fel.
51 E cik ket, tar tal mát te kint ve, az EU-Szer zõ dés 14. cik ként új ra szá mo zott 9a. cik ké nek (4) be kez dé se vált ja fel.
52 E cik ket, tar tal mát te kint ve, az EU-Szer zõ dés 16. cik ként új ra szá mo zott 9c. cik ké nek (1) be kez dé se, valamint az EUMSz. 290., illetve 291. cik ként új ra -

szá mo zott 249b., illetve 249c. cik ke vált ja fel.
53 E cik ket, tar tal mát te kint ve, az EU-Szer zõ dés 16. cik ként új ra szá mo zott 9c. cik ké nek (2) és (9) be kez dé se vált ja fel.
54 E cik ket, tar tal mát te kint ve, az EU-Szer zõ dés 16. cik ként új ra szá mo zott 9c. cik ké nek (4) és (5) be kez dé se vált ja fel.
55 E cik ket, tar tal mát te kint ve, az EU-Szer zõ dés 17. cik ként új ra szá mo zott 9d. cik ké nek (1) be kez dé se vált ja fel.
56 E cik ket, tar tal mát te kint ve, az EU-Szer zõ dés 17. cik ként új ra szá mo zott 9d. cik ké nek (3) és (7) be kez dé se vált ja fel.
57 E cik ket, tar tal mát te kint ve, az EU-Szer zõ dés 17. cik ként új ra szá mo zott 9d. cik ké nek (6) be kez dé se vált ja fel.
58 E cik ket, tar tal mát te kint ve, az EUMSz. 295. cik ként új ra szá mo zott 252a. cik ke vált ja fel.
59 E cik ket, tar tal mát te kint ve, az EU-Szer zõ dés 19. cik ként új ra szá mo zott 9f. cik ke vált ja fel.
60 E cik ket, tar tal mát te kint ve, az EU-Szer zõ dés 19. cik ként új ra szá mo zott 9f. cik ke (2) be kez dé sé nek elsõ al be kez dé se vált ja fel.
61 Az elsõ be kez dés elsõ mon da tát, tar tal mát te kint ve, az EU-Szer zõ dés 19. cik ként új ra szá mo zott 9f. cik ke (2) be kez dé sé nek má so dik al be kez dé se vált ja fel.
62 E cikk, tar tal mát te kint ve, az EK-Szer zõ dés 202. cik ké nek har ma dik fran cia be kez dé sét vált ja fel.
63 E cik ket, tar tal mát te kint ve, az EUMSz. 300. cik ként új ra szá mo zott 256a. cik ké nek (2) be kez dé se vált ja fel.
64 E cik ket, tar tal mát te kint ve, az EUMSz. 300. cik ként új ra szá mo zott 256a. cik ké nek (4) be kez dé se vált ja fel.
65 E cik ket, tar tal mát te kint ve, az EUMSz. 300. cik ként új ra szá mo zott 256a. cik ké nek (3) és (4) be kez dé se vált ja fel.
66 E cik ket, tar tal mát te kint ve, az EUMSz. 310. cik ként új ra szá mo zott 268. cik ké nek (4) be kez dé se vált ja fel.
67 E cikk egy ben a ha tá lyos EU-Szer zõ dés 27a-27e., 40-40b. és 43-45. cik két is fel vált ja.
68 E cik ket, tar tal mát te kint ve, az EU-Szer zõ dés 47. cik ként új ra szá mo zott 46a. cik ke vált ja fel.
69 E cik ket, tar tal mát te kint ve, az EU-Szer zõ dés 52. cik ként új ra szá mo zott 49c. cik ke vált ja fel.
70 E cik ket, tar tal mát te kint ve, az EU-Szer zõ dés 51. cikként új ra szá mo zott 49b. cikke váltja fel.
71 E cik ket, tar tal mát te kint ve, az EU-Szer zõ dés 55. cikként új ra szá mo zott 53. cikke váltja fel.
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ZÁRÓOKMÁNY

A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELÕINEK
KONFERENCIÁJA, ame lyet 2007. jú li us 23-án Brüsszel -
ben ab ból a cél ból hív tak össze, hogy kö zös meg egye zés -
sel el fo gad ja az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés re, az Eu -
ró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés re, va la mint az Eu ró -
pai Atom ener gia-kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés re vo nat -
ko zó mó do sí tá so kat, a következõ szövegeket fogadta el:

I. Lissza bo ni szer zõ dés az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer -
zõ dés és az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés
módosításáról

II. Jegy zõ köny vek

A. Az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés hez, az Eu ró pai
Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés hez, va la mint
adott eset ben az Eu ró pai Atom ener gia-kö zös sé get
lét re ho zó szer zõ dés hez csatolt jegyzõkönyvek
– Jegy zõ könyv a nem ze ti par la men tek nek az Eu ró -

pai Uni ó ban be töl tött szerepérõl
– Jegy zõ könyv a szub szi di a ri tás és az ará nyos ság

el vé nek al kal ma zá sá ról
– Jegy zõ könyv az eu ro cso port ról
– Jegy zõ könyv az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés 

28a. cikké vel lét re ho zott ál lan dó struk tu rált
együtt mû kö dés rõl

– Jegy zõ könyv az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés 
6. cikké nek (2) be kez dé sé vel össze füg gés ben az
Uni ó nak az em be ri jo gok és alap ve tõ sza bad sá -
gok vé del mé rõl  szóló eu ró pai egyez mény hez
történõ csatlakozásáról

– Jegy zõ könyv a bel sõ pi ac ról és a ver seny rõl
– Jegy zõ könyv az Eu ró pai Unió Alap jo gi Char tá já -

nak Len gyel or szág ra és az Egye sült Ki rály ság ra
tör té nõ alkalmazásáról

– Jegy zõ könyv a meg osz tott ha tás kö rök gya kor lá -
sá ról

– Jegy zõ könyv az ál ta lá nos ér de kû szolgáltatá -
sokról

– Jegy zõ könyv az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés 
9c. cikke (4) be kez dé sé nek és az Eu ró pai Unió
mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés 205. cikke (2) be -
kez dé sé nek egy rész rõl 2014. no vem ber 1. és
2017. már ci us 31. kö zöt ti, más rész rõl 2017. áp ri -
lis 1-jé tõl kez dõ dõ vég re haj tá sá ról  szóló tanácsi
határozatról

– Jegy zõ könyv az át me ne ti ren del ke zé sek rõl

B. A Lissza bo ni Szer zõ dés hez csa tolt jegy zõ köny vek
– 1. jegy zõ könyv az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ -

dés hez, az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ -
dés hez, il let ve az Eu ró pai Atom ener gia-kö zös sé -
get lét re ho zó szer zõ dés hez csa tolt jegyzõ -
könyvek módosításáról

– Az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés hez, az
Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés hez,
il let ve az Eu ró pai Atom ener gia-kö zös sé get
lét re ho zó szer zõ dés hez csa tolt jegy zõ köny -
vek mó do sí tá sá ról  szóló 1. jegy zõ könyv
2. cikkében említett megfelelési táblázatok

– 2. jegy zõ könyv az Eu ró pai Atom ener gia-kö zös -
sé get lét re ho zó szer zõ dés mó do sí tá sá ról

III. A Lissza bo ni Szer zõ dés mel lék le te:
– A Lissza bo ni Szer zõ dés 5. cikké ben em lí tett

meg fe le lé si táblázatok

A Kon fe ren cia el fo gad ta az alább fel so rolt nyi lat ko za -
to kat, ame lye ket e zá ró ok mány hoz csatolt:

A. A Szer zõ dé sek ren del ke zé se i re vo nat ko zó nyi -
lat ko za tok

 1. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Unió Alap jo gi Char -
tá já ról

 2. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer -
zõ dés 6. cikké nek (2) be kez dé sé rõl

 3. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer -
zõ dés 7a. cikké rõl

 4. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Par la ment össze té te -
lé rõl

 5. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Par la ment össze té te -
lé rõl  szóló ha tá ro zat ter ve zet tel kap cso la tos
eu ró pai ta ná csi po li ti kai megállapodásáról

 6. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer -
zõ dés 9b. cikké nek (5) és (6) be kez dé sé rõl,
9d. cikké nek (6) és (7) be kez dé sé rõl, va la -
mint 9e. cikkérõl

 7. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer -
zõ dés 9c. cikké nek (4) be kez dé sé rõl és az
Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés
205. cikké nek (2) bekezdésérõl

 8. Nyi lat ko zat a Lissza bo ni Szer zõ dés ha tály -
ba lé pé sé nek idõ pont já ban az Eu ró pai Ta -
nács és a Kül ügyek Ta ná csa el nök sé gé vel
kap cso lat ban meg ho zan dó gyakorlati
intézkedésekrõl

 9. Nyi lat ko zat a Ta nács el nök sé gé nek gya kor -
lá sá ról  szóló eu ró pai ta ná csi ha tá ro zat ra vo -
nat ko zó an az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ -
dés 9c. cikkének (9) bekezdésérõl

10. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer -
zõ dés 9d. cikké rõl

11. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer -
zõ dés 9d. cikké nek (6) és (7) be kez dé sé rõl

12. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer -
zõ dés 9e. cikké rõl

13. Nyi lat ko zat a kö zös kül- és biz ton ság po li ti -
ká ról

14. Nyi lat ko zat a kö zös kül- és biz ton ság po li ti -
ká ról
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15. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer -
zõ dés 13a. cikké rõl

16. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer -
zõ dés 53. cikké nek (2) be kez dé sé rõl

17. Nyi lat ko zat az uni ós jog el sõbb sé gé rõl
18. Nyi lat ko zat a ha tás kö rök el ha tá ro lá sá ról
19. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl

 szóló szer zõ dés 3. cikkérõl
20. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl

 szóló szer zõ dés 16b. cikkérõl
21. Nyi lat ko zat a sze mé lyes ada tok vé del mé rõl

a bün te tõ ügyek ben foly ta tott igaz ság ügyi,
va la mint a rend õrségi együtt mû kö dés
területén

22. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl
 szóló szer zõ dés 42. és 63a. cikkérõl

23. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl
 szóló szer zõ dés 42. cikké nek má so dik
bekezdésérõl

24. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Unió jogi sze mé lyi -
sé gé rõl

25. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl
 szóló szer zõ dés 61h. és 188k. cikkérõl

26. Nyi lat ko zat va la mely tag ál lam nak az Eu ró -
pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés har -
ma dik ré szé nek IV. cí mén ala pu ló in téz ke -
dé sen való kívülmaradásáról

27. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl
 szóló szer zõ dés 69d. cikke (1) be kez dé sé -
nek má so dik albekezdésérõl,

28. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl
 szóló szer zõ dés 78. cikkérõl

29. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl
 szóló szer zõ dés 87. cikke (2) be kez dé sé nek
c) pontjáról

30. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl
 szóló szer zõ dés 104. cikkérõl

31. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl
 szóló szer zõ dés 140. cikkérõl

32. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl
 szóló szer zõ dés 152. cikke (4) be kez dé sé -
nek c) pontjáról

33. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl
 szóló szer zõ dés 158. cikkérõl

34. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl
 szóló szer zõ dés 163. cikkérõl

35. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl
 szóló szer zõ dés 176a. cikkérõl

36. Nyi lat ko zat a sza bad sá gon, a biz ton sá gon
és a jog ér vé nye sü lé sén ala pu ló tér ség re vo -
nat ko zó nem zet kö zi meg ál la po dá sok tag ál -
la mok ál ta li meg tár gya lá sá val és meg kö té -
sé vel kap cso la to san az Eu ró pai Unió
mûködésérõl  szóló szerzõdés
188n. cikkérõl

37. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl
 szóló szer zõ dés 188r. cikkérõl

38. Nyi lat ko zat a Bí ró ság fõ ta nács no ka i nak
szá má val össze füg gés ben az Eu ró pai Unió
mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés 222. cikkérõl

39. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl
 szóló szer zõ dés 249b. cikkérõl

40. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl
 szóló szer zõ dés 280d. cikkérõl

41. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl
 szóló szer zõ dés 308. cikkérõl

42. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl
 szóló szer zõ dés 308. cikkérõl

43. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl
 szóló szer zõ dés 311a. cikké nek (6) be kez -
dé sé rõl

B. A Szer zõ dé sek hez csa tolt jegy zõ köny vek re vo nat -
ko zó nyi lat ko za tok

44. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Unió ke re té be be il -
lesz tett schen ge ni vív má nyok ról  szóló jegy -
zõ könyv 5. cikkérõl

45. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Unió ke re té be be il -
lesz tett schen ge ni vív má nyok ról  szóló jegy -
zõ könyv 5. cikké nek (2) bekezdésérõl

46. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Unió ke re té be be il -
lesz tett schen ge ni vív má nyok ról  szóló jegy -
zõ könyv 5. cikké nek (3) bekezdésérõl

47. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Unió ke re té be be il -
lesz tett schen ge ni vív má nyok ról  szóló jegy -
zõ könyv 5. cikké nek (3), (4) és
(5) bekezdésérõl

48. Nyi lat ko zat a Dá nia hely ze té rõl  szóló jegy -
zõ könyv rõl

49. Nyi lat ko zat Olasz or szág ról
50. Nyi lat ko zat az át me ne ti ren del ke zé sek rõl

 szóló jegy zõ könyv 10. cikkérõl
Ezen túl me nõ en a Kon fe ren cia tu do má sul vet te a kö vet -

ke zõ nyi lat ko za to kat, ame lye ket e zá ró ok mány hoz csa -
toltak:

51. A Bel ga Ki rály ság nyi lat ko za ta a nem ze ti
par la men tek rõl

52. A Bel ga Ki rály ság, a Bol gár Köz tár sa ság, a
Né met or szá gi Szö vet sé gi Köz tár sa ság, a
Gö rög Köz tár sa ság, a Spa nyol Ki rály ság, az 
Olasz Köz tár sa ság, a Cip ru si Köz tár sa ság, a 
Lit ván Köz tár sa ság, a Lu xem bur gi Nagy -
her ceg ség, a Ma gyar Köz tár sa ság, a Mál tai
Köz tár sa ság, az Oszt rák Köz tár sa ság, a Por -
tu gál Köz tár sa ság, Ro má nia, a Szlo vén
Köz tár sa ság és a Szlovák Köztársaság
nyilatkozata az Európai Unió jelképeirõl

53. A Cseh Köz tár sa ság nyi lat ko za ta az Eu ró -
pai Unió Alap jo gi Char tá já ról

54. A Né met or szá gi Szö vet sé gi Köz tár sa ság,
Ír or szág, a Ma gyar Köz tár sa ság, az Oszt rák
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Köz tár sa ság és a Svéd Ki rály ság nyilat -
kozata

55. A Spa nyol Ki rály ság nak, va la mint Nagy-
Bri tan nia és Észak-Ír or szág Egye sült Ki -
rály sá gá nak a nyilatkozata

56. Ír or szág nyi lat ko za ta az Egye sült Ki rály -
ság nak és Ír or szág nak a sza bad sá gon, a biz -
ton sá gon és a jog ér vé nye sü lé sén ala pu ló
tér ség te kin te té ben fenn ál ló hely ze té rõl
 szóló jegyzõkönyv 3. cikkérõl

57. Az Olasz Köz tár sa ság nyi lat ko za ta az Eu ró -
pai Par la ment össze té te lé rõl

58. A Lett Köz tár sa ság, a Ma gyar Köz tár sa ság
és a Mál tai Köz tár sa ság nyi lat ko za ta a kö -
zös pénz ne vé nek a Szer zõ dé sek ben sze rep -
lõ írásmódjáról

59. A Hol land Ki rály ság nyi lat ko za ta az Eu ró -
pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés
270a. cikkérõl

60. A Hol land Ki rály ság nyi lat ko za ta az Eu ró -
pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés
311a. cikkérõl

61. A Len gyel Köz tár sa ság nyi lat ko za ta az Eu -
ró pai Unió Alap jo gi Char tá já ról

62. A Len gyel Köz tár sa ság nyi lat ko za ta az Eu -
ró pai Unió Alap jo gi Char tá já nak Len gyel -
or szág ra és az Egye sült Ki rály ság ra tör té nõ
al kal ma zá sá ról  szóló jegyzõkönyvrõl

63. Nagy-Bri tan nia és Észak-Ír or szág Egye sült
Ki rály sá gá nak nyi lat ko za ta az „ál lam pol -
gár” ki fe je zés meghatározásáról

64. Nagy-Bri tan nia és Észak-Ír or szág Egye sült
Ki rály sá gá nak nyi lat ko za ta az eu ró pai par -
la men ti vá lasz tá sok ra vo nat ko zó
választójogról

65. Nagy-Bri tan nia és Észak-Ír or szág Egye sült
Ki rály sá gá nak nyi lat ko za ta az Eu ró pai
Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés
61h. cikkérõl

Kelt Lissza bon ban, a két ezer-he te dik év de cem ber ha -
vá nak ti zen har ma dik napján

[aláírások]

A. A SZERZÕDÉSEK RENDELKEZÉSEIRE
VONATKOZÓ NYILATKOZATOK

1. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Unió Alap jo gi Char tá já ról

Az Eu ró pai Unió Alap jo gi Char tá ja, amely jo gi lag kö te -
le zõ erõ vel bír, meg erõ sí ti az alap ve tõ jo go kat úgy, aho -
gyan azo kat az em be ri jo gok és alap ve tõ sza bad sá gok vé -
del mé rõl  szóló eu ró pai egyez mény biz to sít ja, és aho gyan
azok a tag ál la mok kö zös alkotmányos hagyományaiból
erednek.

A Char ta nem ter jesz ti ki az uni ós jog al kal ma zá si kö rét
az Unió ha tás kö re in túl, to váb bá nem hoz lét re új ha tás kö -
rö ket vagy fel ada to kat az Unió szá má ra, és nem mó do sít ja
a Szer zõ dé sek ben meg ha tá ro zott hatásköröket és
feladatokat.

2. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés
6. cikké nek (2) be kez dé sé rõl

A Kon fe ren cia egyet ért ab ban, hogy az Uni ó nak az em -
be ri jo gok és alap ve tõ sza bad sá gok vé del mé rõl  szóló eu ró -
pai egyez mény hez tör té nõ csat la ko zá sá ra az uni ós jog sa -
já tos sá ga i nak meg õr zé se mel lett kell, hogy sor ke rül jön.
Ez zel össze füg gés ben a Kon fe ren cia meg ál la pít ja, hogy az 
Eu ró pai Unió Bí ró sá ga és az Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró -
sá ga rend sze re sen pár be szé det foly tat egy más sal, amely
pár be széd az Eu ró pai Uni ó nak az em lí tett egyez mény hez
tör té nõ csat la ko zá sa kor meg erõ sít he tõ.

3. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés
7a. cikké rõl

Az Unió fi gye lem mel lesz azon kis te rü le tû or szá gok sa -
já tos hely ze té re, ame lyek kö zel sé gük bõl adó dó an kü lön le -
ges kap cso la tot tar ta nak fenn vele.

4. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Par la ment össze té te lé rõl

Az Eu ró pai Par la ment ben a to váb bi kép vi se lõi hely
Olasz or szá got il le ti.

5. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Par la ment össze té te lé rõl
 szóló ha tá ro zat ter ve zet tel kap cso la tos eu ró pai ta ná csi po -
li ti kai megállapodásáról

Az Eu ró pai Ta nács po li ti kai meg ál la po dást fog el ér ni az 
Eu ró pai Par la ment ja vas la ta alap ján az Eu ró pai Par la -
ment nek a 2004–2009-es meg bí za tá si idõ szak ra vo nat ko -
zó össze té te lé rõl  szóló fe lül vizs gált ha tá ro zat ter ve zet re
vo nat ko zó an.

6. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés
9b. cikké nek (5) és (6) be kez dé sé rõl, 9d. cikké nek (6) és
(7) be kez dé sé rõl, va la mint 9e. cikkérõl

Az Eu ró pai Ta nács, il let ve a Bi zott ság el nö ki poszt já -
nak, il let ve az Unió kül ügyi és biz ton ság po li ti kai fõ kép vi -
se lõi poszt já nak be töl té sé re ki je lölt sze mé lyek ki vá lasz tá -
sa so rán kel lõ fi gyel met kell for dí ta ni az Unió, il let ve a
tag ál la mok föld raj zi és de mog rá fi ai sok fé le sé ge tisz te let -
ben tar tá sá nak szük sé ges sé gé re.

7. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés
9c. cikké nek (4) be kez dé sé rõl és az Eu ró pai Unió mû kö dé -
sé rõl  szóló szer zõ dés 205. cikké nek (2) bekezdésérõl

A Kon fe ren cia ki je len ti, hogy az Eu ró pai Uni ó ról  szóló
szer zõ dés 9c. cikke (4) be kez dé sé nek és az Eu ró pai Unió
mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés 205. cikke (2) be kez dé sé nek
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vég re haj tá sá ra vo nat ko zó ha tá ro za tot a Ta nács a Lissza bo -
ni Szer zõ dés alá írá sá nak idõ pont já ban fo gad ja el, és a ha -
tá ro zat az em lí tett szer zõ dés ha tály ba lé pé sé nek nap ján lép
ha tály ba. A ha tá ro zat ter ve zet szö ve ge a kö vet ke zõ:

A Tanács határozattervezete
az Európai Unióról  szóló szerzõdés 9c. cikke

(4) bekezdésének és az Európai Unió mûködésérõl szóló
szerzõdés 205. cikke (2) bekezdésének egyrészrõl 2014.

november 1. és 2017. március 31. közötti, másrészrõl
2017. április 1-jétõl kezdõdõ végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

mi vel:

(1) He lyén va ló az olyan ren del ke zé sek el fo ga dá sa,
ame lyek biz to sít ják a za var ta lan át me ne tet a Ta nács – az
át me ne ti ren del ke zé sek rõl  szóló jegy zõ könyv 3. cikké nek
(3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott, és 2014. ok tó ber 31-ig
to vább ra is al kal ma zan dó – mi nõ sí tett több sé gi dön tés ho -
za ta li rend sze re és a 2014. no vem ber 1-jé tõl ha tály ba lépõ, 
az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés 9c. cikké nek (4) be -
kez dé sé ben és az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ -
dés 205. cikke (2) be kez dé sé ben elõ írt sza va zá si rend szer
kö zött, be le ért ve a 2017. már ci us 31-ig tar tó át me ne ti idõ -
szak fo lya mán az em lí tett jegy zõ könyv 3. cikké nek (2) be -
kez dé sé ben meg ál la pí tott egye di ren del ke zé se ket is.

(2) Fel idé zen dõ, hogy a Ta nács min den erõ fe szí tést
meg tesz a mi nõ sí tett több ség gel meg ho zott ha tá ro za tok
de mok ra ti kus le gi ti má ci ó já nak meg erõ sí té sé re,

A KÖVETKEZÕKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. szakasz

A 2014. november 1. és 2017. március 31. között
alkalmazandó rendelkezések

1. cikk

Ha a 2014. no vem ber 1. és 2017. már ci us 31. kö zöt ti
idõ szak ban a Ta nács nak az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ -
dés 9c. cikke (4) be kez dé se elsõ al be kez dé sé nek vagy az
Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés 205. cikke
(2) be kez dé sé nek al kal ma zá sa sze rin ti blok ko ló ki sebb ség 
lét re jöt té hez szük sé ges

a) né pes ség leg alább há rom ne gye dét, vagy

b) tag ál la mok szá má nak leg alább há rom ne gye dét

kép vi se lõ tag jai jel zik, hogy ki fo gá sol ják va la mely ak tus -
nak a Ta nács ál tal mi nõ sí tett több ség gel tör té nõ el fo ga dá -
sát, a Ta nács meg vi tat ja a kér dést.

2. cikk

A Ta nács e tár gya lá sok so rán min den tõle tel he tõt meg -
tesz an nak ér de ké ben, hogy éssze rû ha tár idõn be lül és az
uni ós jog ál tal meg ha tá ro zott kö te le zõ ha tár idõk sé rel me
nél kül ki elé gí tõ meg ol dást ta lál jon a Ta nács nak az 1. cikk -
ben em lí tett tag jai ál tal fel ve tett ag go dal ma kat il le tõ en.

3. cikk

En nek ér de ké ben a Ta nács el nö ke a Bi zott ság se gít sé -
gé vel és a Ta nács el já rá si sza bály za tá nak tisz te let ben tar -
tá sá val min den olyan szük sé ges kez de mé nye zést meg tesz, 
amely a Ta ná cson be lü li meg egye zés szé le sebb ala pok ra
he lye zé sét se gí ti elõ. A Ta nács tag jai se gí tik a Ta nács el -
nö két.

2. szakasz

A 2017. április 1-jétõl alkalmazandó rendelkezések

4. cikk

Ha 2017. áp ri lis 1-jé tõl a Ta nács nak az Eu ró pai Uni ó ról
 szóló szer zõ dés 9c. cikke (4) be kez dé se elsõ al be kez dé sé -
nek vagy az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés
205. cikke (2) be kez dé sé nek al kal ma zá sa sze rin ti blok ko -
ló ki sebb ség lét re jöt té hez szük sé ges

a) né pes ség leg alább 55%-át, vagy
b) tag ál la mok szá má nak leg alább 55%-át

kép vi se lõ tag jai jel zik, hogy el le nez ni kí ván ják va la mely
ak tus nak a Ta nács ál tal mi nõ sí tett több ség gel tör té nõ el fo -
ga dá sát, a Ta nács megvitatja a kérdést.

5. cikk

A Ta nács e tár gya lá sok so rán min den tõle tel he tõt meg -
tesz an nak ér de ké ben, hogy éssze rû ha tár idõn be lül és az
uni ós jog ál tal meg ha tá ro zott kö te le zõ ha tár idõk sé rel me
nél kül ki elé gí tõ meg ol dást ta lál jon a Ta nács nak a 4. cikk -
ben em lí tett tag jai ál tal fel ve tett ag go dal ma kat il le tõ en.

6. cikk

En nek ér de ké ben a Ta nács el nö ke a Bi zott ság se gít sé -
gé vel és a Ta nács el já rá si sza bály za tá nak tisz te let ben tar -
tá sá val min den olyan szük sé ges kez de mé nye zést meg tesz, 
amely a Ta ná cson be lü li meg egye zés szé le sebb ala pok ra
he lye zé sét se gí ti elõ. A Ta nács tag jai se gí tik a Ta nács el -
nö két.
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3. szakasz

A határozat hatálybalépése és alkalmazása

7. cikk

Ez a ha tá ro zat a Lissza bo ni Szer zõ dés ha tály ba lé pé sé -
nek nap ján lép ha tály ba.

8. Nyi lat ko zat a Lissza bo ni Szer zõ dés ha tály ba lé pé sé -
nek idõ pont já ban az Eu ró pai Ta nács és a Kül ügyek Ta ná -
csa el nök sé gé vel kap cso lat ban meg ho zan dó gyakorlati
intézkedésekrõl

Amennyi ben a Lissza bo ni Szer zõ dés 2009. ja nu ár 1.
után lép ne ha tály ba, a Kon fe ren cia fel ké ri egy részt az
adott idõ pont ban a Ta nács fél éves el nök sé gét be töl tõ tag -
ál lam ille té kes ha tó sá ga it, más részt az Eu ró pai Ta nács el -
nö ké nek meg vá lasz tott sze mélyt és az Unió kül ügyi és biz -
ton ság po li ti kai fõ kép vi se lõ jé nek ki ne ve zett sze mélyt,
hogy – a kö vet ke zõ fél éves el nök ség gel kon zul tál va – hoz -
za meg azon szük sé ges konk rét in téz ke dé se ket, ame lyek
mind anya gi, mind szer ve ze ti szem pont ból le he tõ vé te szik
az Eu ró pai Ta nács és a Kül ügyek Ta ná csa el nök sé gé nek
zök ke nõ men tes át adá sát.

9. Nyi lat ko zat a Ta nács el nök sé gé nek gya kor lá sá ról
 szóló eu ró pai ta ná csi ha tá ro zat ra vo nat ko zó an az Eu ró pai
Uni ó ról  szóló szer zõ dés 9c. cikkének (9) bekezdésérõl

A Kon fe ren cia ki je len ti, hogy a Ta nács nak a Lissza bo ni 
Szer zõ dés alá írá sá val egy idõ ben meg kell kez de nie a Ta -
nács el nök sé gé nek gya kor lá sá ról  szóló ha tá ro zat vég re -
haj tá sá val kap cso la tos el já rá so kat meg ál la pí tó ha tá ro zat
ki dol go zá sát, va la mint az azt kö ve tõ hat hó na pon be lül
meg kell ad nia po li ti kai jó vá ha gyá sát. Az Eu ró pai Ta nács
ha tá ro zat ter ve ze te, amely nek el fo ga dá sá ra az em lí tett
szer zõ dés ha tály ba lé pé sé nek nap ján ke rül sor, a követ -
kezõ:

Az Európai Tanács határozatának tervezete a Tanács
elnökségének gyakorlásáról

1. cikk

(1) A Ta nács el nök sé gé nek fel ada ta it, a Kül ügyek Ta -
ná csa for má ció ki vé te lé vel, a tag ál la mok elõ re meg ha tá ro -
zott hár mas cso por tok ban, 18 hó na pon ke resz tül lát ják el.
Az em lí tett cso por to kat egy, a tag ál la mok egyen jo gú sá gán 
ala pu ló ro tá ci ós rend szer sze rint kell össze ál lí ta ni, figye -
lembe véve a tag ál la mok kü lön bö zõ sé gét és az Uni ón be -
lü li föld raj zi egyen súlyt.

(2) A cso port tag jai – a Kül ügyek Ta ná csa for má ció ki -
vé te lé vel – va la mennyi ta ná csi for má ció el nök sé gét hat hó -
na pos idõ sza kon ként, egy mást vált va lát ják el. A cso port
töb bi tag ja kö zös prog ram alap ján se gí ti az el nök sé get az

összes fel ada ta el lá tá sá ban. A cso port tag jai egy más kö -
zött el té rõ sza bá lyo kat is meg ál la pít hat nak.

2. cikk

A tag ál la mok kor má nya i nak kép vi se lõ i bõl álló Ál lan dó
Kép vi se lõk Bi zott sá gá nak el nök sé gét az Ál ta lá nos Ügyek
Ta ná csa el nök sé gét el lá tó tag ál lam egy kép vi se lõ je lát ja
el.

A Po li ti kai és Biz ton sá gi Bi zott ság el nök sé gét az Unió
kül ügyi és biz ton ság po li ti kai fõ kép vi se lõ jé nek egy kép vi -
se lõ je lát ja el.

Ha a 4. cikkel össz hang ban el fo ga dott ha tá ro zat el té rõ -
en nem ren del ke zik, a kü lön bö zõ ta ná csi for má ci ók elõ ké -
szí tõ szer ve i nek el nök sé gét – a Kül ügyek Ta ná csa for má -
ció ki vé te lé vel – az adott for má ció el nök sé gét el lá tó cso -
port egy tag ja lát ja el.

3. cikk

Az Ál ta lá nos Ügyek Ta ná csa a Bi zott ság gal együtt mû -
köd ve több éves prog ram ke re té ben gon dos ko dik a Ta nács
kü lön bö zõ for má ci ó i ban fo lyó mun ka össz hang já ról és fo -
lya ma tos sá gá ról. Az el nök ség fel ada ta it el lá tó tag ál la mok
a Ta nács Fõ tit kár sá gá nak se gít sé gé vel meg hoz zák a Ta -
nács mun ká já nak meg szer ve zé sét és ki elé gí tõ mû kö dé sét
se gí tõ ren del ke zé se ket.

4. cikk

A Ta nács ha tá ro zat ban meg ál la pít ja az e ha tá ro zat al -
kal ma zá sá ra vo nat ko zó in téz ke dé se ket.

10. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés
9d. cikké rõl

A Kon fe ren cia úgy íté li meg, hogy ami kor a Bi zott ság -
ban már nem mind egyik tag ál lam kép vi sel te ti ma gát ál -
lam pol gá rá val, a Bi zott ság nak ki emelt fi gyel met kell for -
dí ta nia an nak szük sé ges sé gé re, hogy a tag ál la mok összes -
sé gé vel való kap cso la tá ban biz to sít sa a tel jes át lát ha tó sá -
got. En nek meg fele lõen a Bi zott ság nak va la mennyi tag ál -
lam mal szo ros kap cso la tot kell tar ta nia, füg get le nül at tól,
hogy van-e olyan ál lam pol gá ra, aki a Bi zott ság tag ja, és
ez zel össze füg gés ben kü lö nös fi gyel met kell for dí ta nia an -
nak szük sé ges sé gé re, hogy va la mennyi tag ál lam mal meg -
ossza az in for má ci ó kat, és azok kal kon zul tál jon.

A Kon fe ren cia to váb bá úgy íté li meg, hogy a Bi zott ság -
nak meg kell ten nie min den szük sé ges in téz ke dést an nak
biz to sí tá sa ér de ké ben, hogy va la mennyi tag ál lam – ide ért -
ve azo kat a tag ál la mo kat is, ame lyek nek nincs olyan ál -
lam pol gá ra, aki a Bi zott ság tag ja – po li ti kai, tár sa dal mi és
gaz da sá gi re a li tá sa it tel jes mér ték ben figye lembe ve gye.
Ezen in téz ke dé sek egyi ke ként meg fe le lõ el já rá si sza bá -
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lyok el fo ga dá sa ré vén biz to sí ta nia kell, hogy az ilyen tag -
ál la mok ál lás pont ját figye lembe ve gyék.

11. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés
9d. cikké nek (6) és (7) be kez dé sé rõl

A Kon fe ren cia úgy íté li meg, hogy a Szer zõ dé sek ren -
del ke zé se i nek meg fele lõen az Eu ró pai Par la ment és az Eu -
ró pai Ta nács kö zös fe le lõs ség gel tar to zik az Eu ró pai Bi -
zott ság el nö ké nek meg vá lasz tá sá hoz ve ze tõ fo lya mat za -
var ta lan le bo nyo lí tá sá ért. Ezért az Eu ró pai Par la ment és az 
Eu ró pai Ta nács kép vi se lõi az Eu ró pai Ta nács ha tá ro za tát
meg elõ zõ en – a leg meg fe le lõbb nek ítélt ke re tek kö zött –
le foly tat ják a szük sé ges kon zul tá ci ó kat. A 9d. cikk (7) be -
kez dé se elsõ al be kez dé sé nek meg fele lõen e kon zul tá ci ók
so rán a Bi zott ság el nö ki poszt já ra je löl tek szak mai hát te ré -
re kell össz pon to sí ta ni, figye lembe véve az eu ró pai par la -
men ti vá lasz tá so kat. E kon zul tá ci ók rész le tes sza bá lyai az
Eu ró pai Par la ment és az Eu ró pai Ta nács ál tal kel lõ idõ ben
el fo ga dott kö zös meg egye zés sel ha tá roz ha tók meg.

12. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés
9e. cikké rõl

1. A Kon fe ren cia ki je len ti, hogy az Unió kül ügyi és
biz ton ság po li ti kai fõ kép vi se lõ jé nek – aki nek ki ne ve zé se a 
Lissza bo ni Szer zõ dés ha tály ba lé pé se kor ese dé kes, hi va ta -
li ide je pe dig az em lí tett szer zõ dés ha tály ba lé pé sé nek idõ -
pont já ban kez dõ dik és az azon idõ pont ban hi va tal ban lévõ
Bi zott ság hi va ta li ide jé nek le jár tá ig tart – az Eu ró pai Uni -
ó ról  szóló szer zõ dés 9e. cikké vel és az át me ne ti ren del ke -
zé sek rõl  szóló jegy zõ könyv 5. cikké vel össz hang ban tör -
té nõ ki ne ve zé sét meg elõ zõ elõ ké szí tõ mun kák so rán meg -
fe le lõ kap cso lat fel vé tel re ke rül sor az Eu ró pai Par la ment -
tel.

2. A Kon fe ren cia to váb bá em lé kez tet arra, hogy az
Unió azon kül ügyi és biz ton ság po li ti kai fõ kép vi se lõ jét,
aki nek hi va ta li ide je 2009 no vem be ré ben kez dõ dik a so -
ron kö vet ke zõ Bi zott sá gé val meg egye zõ idõ pont ban és
idõ tar tam mal, az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés 9d. és
9e. cikké ben fog lalt ren del ke zé sek nek meg fele lõen kell
ki ne vez ni.

13. Nyi lat ko zat a kö zös kül- és biz ton ság po li ti ká ról

A Kon fe ren cia hang sú lyoz za, hogy az Eu ró pai Uni ó ról
 szóló szer zõ dés nek a kö zös kül- és biz ton ság po li ti ká ra vo -
nat ko zó ren del ke zé sei, köz tük az Unió kül ügyi és biz ton -
ság po li ti kai fõ kép vi se lõ je hi va ta lá nak és a kül ügyi szol gá -
lat nak a lét re ho zá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé sei nem érin -
tik a tag ál la mok je len leg fenn ál ló, a kül po li ti ká juk ki ala kí -
tá sá ra és foly ta tá sá ra vo nat ko zó ha tás kö rét, va la mint a
har ma dik or szá gok ban és a nem zet kö zi szer ve ze tek ben
való kép vi se le tü ket sem.

A Kon fe ren cia to váb bá em lé kez tet arra, hogy a kö zös
biz ton ság- és vé de lem po li ti kát sza bá lyo zó ren del ke zé sek
nem sér tik a tag ál la mok biz ton ság- és vé de lem po li ti ká já -
nak egye di jel le gét.

A Kon fe ren cia hang sú lyoz za, hogy az Eu ró pai Uni ót és
tag ál la ma it to vább ra is kö te le zik az Egye sült Nem ze tek
Alap ok má nyá ban fog lalt ren del ke zé sek, kü lö nös te kin tet -
tel a Biz ton sá gi Ta nács nak és tag ja i nak a nem zet kö zi béke
és biz ton ság fenn tar tá sá ban vál lalt el sõd le ges felelõssé -
gére.

14. Nyi lat ko zat a kö zös kül- és biz ton ság po li ti ká ról

Az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés 11. cikké nek
(1) be kez dé sé ben em lí tett kü lö nös sza bá lyo kon és el já rá -
so kon túl a Kon fe ren cia hang sú lyoz za, hogy a kö zös kül-
és biz ton ság po li ti ká ra vo nat ko zó ren del ke zé sek, be le ért ve 
az Unió kül ügyi és biz ton ság po li ti kai fõ kép vi se lõ jé vel,
va la mint a kül ügyi szol gá lat tal kap cso la tos ren del ke zé se -
ket is, nem érin tik az egyes tag ál la mok nak a sa ját kül po li -
ti ká juk, nem ze ti dip lo má ci ai szol gá la tuk, har ma dik or szá -
gok kal fenn ál ló kap cso la ta ik, va la mint nem zet kö zi szer -
ve ze tek ben való rész vé te lük ki ala kí tá sá val és foly ta tá sá -
val kap cso la tos jog alap ját, fel ada ta it és ha tás kö re it, be le -
ért ve a tag ál la mok nak az ENSZ Biz ton sá gi Ta ná csá ban
való tag sá gát is.

A Kon fe ren cia meg ál la pít ja to váb bá, hogy a kö zös kül-
és biz ton ság po li ti ká ra vo nat ko zó ren del ke zé sek nem ru -
ház zák fel a Bi zott sá got új ha tás kör rel ha tá ro zat meg ho za -
ta lá nak kez de mé nye zé sé re vo nat ko zó an, és az Eu ró pai
Par la ment sze re pét sem nö ve lik.

A Kon fe ren cia em lé kez tet arra is, hogy a kö zös eu ró pai
biz ton ság- és vé de lem po li ti kát sza bá lyo zó ren del ke zé sek
nem sér tik a tag ál la mok biz ton ság- és vé de lem po li ti ká já -
nak egye di jel le gét.

15. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés
13a. cikké rõl

A Kon fe ren cia ki je len ti, hogy köz vet le nül a Lissza bo ni
Szer zõ dés alá írá sát köve tõen a Ta nács fõ tit ká ra, a kö zös
kül- és biz ton ság po li ti ka fõ kép vi se lõ je, a Bi zott ság, va la -
mint a tag ál la mok meg kez dik az eu ró pai kül ügyi szol gá lat
lét re ho zá sá nak elõ ké szí tõ mun ká la ta it.

16. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés
53. cikke (2) be kez dé sé rõl

A Kon fe ren cia úgy íté li meg, hogy az a le he tõ ség, hogy
a Szer zõ dé se ket le for dít sák az 53. cikk (2) be kez dé sé ben
em lí tett nyel vek re, hoz zá já rul az Unió gaz dag kul tu rá lis és 
nyel vi sok fé le sé gé nek tisz te let ben tar tá sá ra vo nat ko zó, a
2. cikk (3) be kez dé sé nek ne gye dik al be kez dé sé ben meg ál -
la pí tott cél ki tû zés meg va ló sí tá sá hoz. Eb ben az össze füg -
gés ben a Kon fe ren cia meg erõ sí ti az Unió el kö te le zett sé gét 
Eu ró pa kul tu rá lis sok fé le sé ge iránt, il let ve azt, hogy az
Unió to vább ra is kü lö nös fi gyel met szen tel ezek nek és más 
nyel vek nek.

A Kon fe ren cia ja va sol ja, hogy azok a tag ál la mok, ame -
lyek igény be kí ván ják ven ni az 53. cikk (2) be kez dé sé ben
fog lalt le he tõ sé get, a Lissza bo ni Szer zõ dés alá írá sá tól szá -
mí tott hat hó na pon be lül kö zöl jék a Ta náccsal, hogy a
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Szer zõ dé se ket mely nyelv re vagy nyel vek re fog ják le for -
dí ta ni.

17. Nyi lat ko zat az uni ós jog el sõbb sé gé rõl

A Kon fe ren cia em lé kez tet arra, hogy az Eu ró pai Unió
Bí ró sá ga ál lan dó ítél ke zé si gya kor la tá nak meg fele lõen a
Szer zõ dé sek és a Szer zõ dé sek alap ján az Unió ál tal el fo ga -
dott jogi ak tu sok az em lí tett ítél ke zé si gya kor lat ál tal meg -
ál la pí tott fel té te lek sze rint a tag ál la mok jo gá val szem ben
el sõbb sé get él vez nek.

A Kon fe ren cia to váb bá úgy ha tá ro zott, hogy a Ta nács
Jogi Szol gá la tá nak az eu ró pai uni ós jog el sõbb sé gé rõl
 szóló, a 11197/07 (JUR 260) do ku men tum ban fog lalt vé -
le mé nyét csa tol ja e zá ró ok mány hoz:

„A Tanács Jogi Szolgálatának
2007. június 22-i véleménye

A Bí ró ság ítél ke zé si gya kor la tá ból kö vet ke zik, hogy a
kö zös sé gi jog el sõbb sé ge a kö zös sé gi jog egyik alap el ve. A
Bí ró ság sze rint ez az elv az Eu ró pai Kö zös ség sa já tos ter -
mé sze té bõl fa kad. E meg szi lár dult ítél ke zé si gya kor lat
elsõ íté le te (a 6/64. sz. Cos ta kont ra ENEL ügy ben ho zott
1964. jú li us 15-i íté let1) meg ho za ta lá nak ide jén a Szer zõ -
dés ben nem volt em lí tés az el sõbb ség re vo nat ko zó an. Ma
ugyan ez a hely zet. Az a tény, hogy az el sõbb ség el vét a jö -
võ be li szer zõ dés sem fog ja tar tal maz ni, sem mi kép pen sem 
vál toz tat az elv meg lé tén és a Bí ró ság meg lé võ ítél ke zé si
gya kor la tán.”

18. Nyi lat ko zat a ha tás kö rök el ha tá ro lá sá ról

A Kon fe ren cia hang sú lyoz za, hogy az Eu ró pai Uni ó ról
 szóló szer zõ dés ben és az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló
szer zõ dés ben elõ ír tak sze rin ti, az Unió és tag ál la mok kö -
zöt ti ha tás kör meg osz tás rend sze ré vel össz hang ban min -
den olyan ha tás kör, ame lyet a Szer zõ dé sek nem ru ház tak
át az Uni ó ra, a tag ál la mok nál ma rad.

Ha egy meg ha tá ro zott te rü le ten a Szer zõ dé sek a tag ál la -
mok kal meg osz tott ha tás kört ru ház nak az Uni ó ra, a tag ál -
la mok e ha tás kö rü ket csak olyan mér ték ben gya ko rol hat -
ják, ami lyen mér ték ben az Unió ha tás kö rét nem gya ko rol -
ta, vagy úgy ha tá ro zott, hogy le mond ha tás kö ré nek gya -
kor lá sá ról. Ez utób bi ab ban az eset ben áll fenn, ha a meg -
fe le lõ uni ós in téz mé nyek egy jog al ko tá si ak tus ha tá lyon
kí vül he lye zé sé rõl ha tá roz nak, kü lö nö sen a szub szi di a ri tás 
és az ará nyos ság elve ál lan dó be tar tá sá nak meg fe le lõbb
biz to sí tá sa ér de ké ben. A Ta nács – egy vagy több tag já nak
(a tag ál la mok kép vi se lõ i nek) kez de mé nye zé sé re, az Eu ró -
pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés 208. cikké vel össz -

hang ban – fel kér he ti a Bi zott sá got, hogy nyújt son be ja -
vas la tot va la mely jog al ko tá si ak tus ha tá lyon kí vül he lye -
zé sé re. A Kon fe ren cia üd vöz li, hogy a Bi zott ság ki je len ti,
hogy ki emelt fi gyel met szen tel az ilyen ké ré sek nek.

Ha son ló an, a tag ál la mok kor má nya i nak a kor mány kö zi
kon fe ren ci án ülé se zõ kép vi se lõi az Eu ró pai Uni ó ról  szóló
szer zõ dés 48. cikké nek (2)–(5) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott ren des fe lül vizs gá la ti el já rás sal össz hang ban az Unió
alap ját ké pe zõ szer zõ dé sek mó do sí tá sá ról, így az em lí tett
szer zõ dé sek ál tal az Uni ó ra át ru há zott ha tás kö rök ki ter -
jesz té sé rõl vagy szû kí té sé rõl is ha tá roz hat nak.

19. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló
szer zõ dés 3. cikkérõl

A Kon fe ren cia egyet ért ab ban, hogy az Unió a nõk és a
fér fi ak kö zöt ti egyen lõt len sé gek ki kü szö bö lé sé re irá nyu ló
ál ta lá nos erõ fe szí té sei so rán kü lön bö zõ po li ti ká i ban tö rek -
szik a há zas sá gon be lü li erõ szak va la mennyi for má já nak
le küz dé sé re. A tag ál la mok min den szük sé ges in téz ke dést
meg tesz nek e bûn cse lek mé nyek meg elõ zé se és meg bün te -
té se, va la mint az ál do za tok tá mo ga tá sa és vé del me ér de ké -
ben.

20. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló
szer zõ dés 16b. cikkérõl

A Kon fe ren cia ki je len ti, hogy min den olyan eset ben,
ami kor a 16b. cikk alap ján el fo ga dan dó, a sze mé lyes ada -
tok vé del mé re vo nat ko zó ren del ke zé sek nek a nem zet biz -
ton sá got köz vet le nül érin tõ vo nat ko zá suk van, a kér dés sa -
já tos jel le gé re kel lõ fi gyel met kell for dí ta ni. A Kon fe ren -
cia em lé kez tet arra, hogy a je len leg al kal ma zan dó jogi sza -
bá lyo zás (lásd kü lö nö sen a 95/46/EK irány el vet) kü lön le -
ges el té ré sek rõl ren del ke zik e te kin tet ben.

21. Nyi lat ko zat a sze mé lyes ada tok vé del mé rõl a bün -
te tõ ügyek ben foly ta tott igaz ság ügyi, va la mint a rend -
õrségi együtt mû kö dés területén

A Kon fe ren cia el is me ri, hogy az Eu ró pai Unió mû kö dé -
sé rõl  szóló szer zõ dés 16b. cikke alap ján a bün te tõ ügyek -
ben foly ta tott igaz ság ügyi együtt mû kö dés és a rend õrségi
együtt mû kö dés te rü le tén – e te rü le tek sa já tos ter mé sze té -
bõl adó dó an – a sze mé lyes ada tok vé del mé re és az ilyen
ada tok sza bad áram lá sá ra vo nat ko zó kü lön le ges sza bá -
lyok vál hat nak szük sé ges sé.

22. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló
szer zõ dés 42. és 63a. cikkérõl

A Kon fe ren cia úgy íté li meg, hogy amennyi ben egy, a
63a. cikk (2) be kez dé sén ala pu ló jog al kot ási ak tus-ter ve zet 
a 42. cikk má so dik be kez dé sé ben meg ál la pí tot tak sze rint
egy tag ál lam szo ci á lis biz ton sá gi rend sze ré nek lé nye ges
vo nat ko zá sa it érin te né – be le ért ve an nak al kal ma zá si kö -
rét, költ sé gét vagy fi nan szí ro zá si rend sze rét –, vagy be fo -
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lyá sol ná e rend szer pénz ügyi egyen sú lyát, e tag ál lam ér de -
ke it meg fe le lõ kép pen figye lembe kell ven ni.

23. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló
szer zõ dés 42. cikké nek má so dik bekezdésérõl

A Kon fe ren cia em lé kez tet arra, hogy eb ben az eset ben
az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés 9b. cikké nek (4) be -
kez dé sé vel össz hang ban az Eu ró pai Ta nács kon szen zus sal 
dönt.

24. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Unió jogi sze mé lyi sé gé rõl

A Kon fe ren cia meg erõ sí ti, hogy az a tény, hogy az Eu -
ró pai Unió jogi sze mé lyi ség gel bír, sem mi lyen mó don
nem jo go sít ja fel az Uni ót arra, hogy a tag ál la mok ál tal a
Szer zõ dé sek ben rá ru há zott ha tás kö rö kön kí vül jo got al -
kos son vagy in téz ke dé se ket te gyen.

25. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló
szer zõ dés 61h. és 188k. cikkérõl

A Kon fe ren cia em lé kez tet arra, hogy az alap ve tõ jo gok
és sza bad sá gok tisz te le te ma gá ban fog lal ja kü lö nö sen azt,
hogy az érin tett ma gán sze mé lyek vagy más jog ala nyok
tisz tes sé ges el já rás hoz való jo gá nak vé del mé re és tisz te -
let ben tar tá sá ra kel lõ fi gyel met kell for dí ta ni. E cél ból és
annak ér de ké ben, hogy a va la mely ma gán sze mélyt vagy
más jog alanyt kor lá to zó in téz ke dés nek ki te võ bár mely ha -
tá ro zat tel jes körû bí rói fe lül vizs gá la tát biz to sít sák, az
ilyen ha tá ro za tok nak vi lá gos és pon to san meg ha tá ro zott
kö ve tel mé nye ken kell ala pul ni uk. Ezek nek a kö ve tel mé -
nyek nek min den eset ben a kor lá to zó in téz ke dés sa já tos sá -
ga i hoz kell iga zod ni uk.

26. Nyi lat ko zat va la mely tag ál lam nak az Euró pai Unió 
mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés har ma dik ré szé nek IV. cí -
mén ala pu ló in téz ke dé sen való kí vül ma ra dá sá ról

A Kon fe ren cia ki je len ti, hogy amennyi ben va la mely
tag ál lam úgy ha tá roz, hogy nem vesz részt az Euró pai
Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés har ma dik ré szé nek IV.
cí mén ala pu ló va la mely in téz ke dés ben, a Ta nács ala pos
vi tát foly tat az érin tett tag ál lam nak az in téz ke dé sen kí vül
ma ra dá sá ból ere dõ le het sé ges ha tá sok ról és kö vet kez mé -
nyek rõl.

To váb bá bár mely tag ál lam fel kér he ti a Bi zott sá got,
hogy az Euró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés
96. cik ke alap ján vizs gál ja meg a hely ze tet.

A fen ti be kez dé sek nem sér tik a tag ál la mok azon jo gát,
hogy e kér dés sel kap cso lat ban az Euró pai Ta nács hoz for -
dul ja nak.

27. Nyi lat ko zat az Euró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló
szer zõ dés 69d. cik ke (1) be kez dé sé nek má so dik al be kez -
dé sé rõl

A Kon fe ren cia úgy íté li meg, hogy az Euró pai Unió mû -
kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés 69d. cik ke (1) be kez dé sé nek

má so dik al be kez dé sé ben em lí tett ren de le tek nek figye -
lembe kell ven ni ük a nyo mo zá sok meg in dí tá sá ra vo nat ko -
zó nem ze ti sza bá lyo kat és gya kor la tot.

28. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló
szer zõ dés 78. cikkérõl

A Kon fe ren cia meg ál la pít ja, hogy a 78. cikk ren del ke -
zé se it a je len le gi gya kor lat nak meg fele lõen kell al kal maz -
ni. Az „[azok az] in téz ke dé sek, [ame lyek re] olyan gaz da -
sá gi hát rá nyok el len sú lyo zá sa ér de ké ben van szük ség,
ame lye ket Né met or szág fel osz tá sa oko zott a Szö vet sé gi
Köz tár sa ság e fel osz tás ál tal érin tett egyes te rü le te i nek
gaz da sá gá ban” ki fe je zést az Eu ró pai Unió Bí ró sá ga fenn -
ál ló ítél ke zé si gya kor la tá nak meg fele lõen kell ér tel mez ni.

29. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló
szer zõ dés 87. cikke (2) be kez dé sé nek c) pontjáról

A Kon fe ren cia meg ál la pít ja, hogy a 87. cikk (2) be kez -
dé sé nek c) pont ját a Né met or szá gi Szö vet sé gi Köz tár sa ság 
Né met or szág ko ráb bi fel osz tá sa ál tal érin tett egyes te rü le -
tei gaz da sá gá nak nyúj tott tá mo ga tás ra vo nat ko zó ren del -
ke zé sek al kal maz ha tó sá ga te kin te té ben az Eu ró pai Unió
Bí ró sá ga ítél ke zé si gya kor la tá nak meg fele lõen kell ér tel -
mez ni.

30. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló
szer zõ dés 104. cikkérõl

A 104. cikk te kin te té ben a Kon fe ren cia meg erõ sí ti,
hogy a nö ve ke dé si po ten ci ál erõ sí té se és a ren de zett költ -
ség ve té si hely zet biz to sí tá sa az Unió és a tag ál la mok gaz -
da sá gi és fis ká lis po li ti ká já nak két pil lé re. A Sta bi li tá si és
Nö ve ke dé si Pak tum e cé lok meg va ló sí tá sá nak fon tos esz -
kö ze.

A Kon fe ren cia is mét meg erõ sí ti el kö te le zett sé gét a tag -
ál la mok költ ség ve té si po li ti ká ja össze han go lá sá nak ke re -
té ül szol gá ló Sta bi li tá si és Nö ve ke dé si Pak tum ra vo nat ko -
zó ren del ke zé sek mel lett.

A Kon fe ren cia meg erõ sí ti, hogy a kö te le zett ség vál la lá -
sok vég re haj tá sa, va la mint a tag ál la mok kö zöt ti egyen lõ
bá nás mód leg jobb biz to sí té ka a sza bá lyo kon ala pu ló rend -
szer.

En nek ke re té ben a Kon fe ren cia is mét meg erõ sí ti to váb -
bá el kö te le zett sé gét a lissza bo ni stra té gia cél jai – a mun ka -
hely te rem tés, a struk tu rá lis re for mok és a tár sa dal mi ko hé -
zió – mel lett.

Az Unió cél ja ki egyen sú lyo zott gaz da sá gi nö ve ke dés és 
ár sta bi li tás el éré se. A gaz da sá gi és költ ség ve té si po li ti kák -
nak ezért a gaz da sá gi re form, az in no vá ció, a ver seny ké -
pes ség, va la mint a gyen ge gaz da sá gi nö ve ke dés ide jén a
ma gán be fek te tés és a fo gyasz tás erõ sí té se te rén meg fe le lõ
pri o ri tá so kat kell meg ha tá roz ni uk. Ezt mind a nem ze ti,
mind az uni ós szin tû költ ség ve té si dön té sek irány vo na lá -
nak tük röz nie kell, kü lö nö sen a költ ség ve té si be vé te lek és
ki adá sok szer ke ze té nek át ala kí tá sá ban, egy út tal tisz te let -
ben tart va a Szer zõ dé sek és a Sta bi li tá si és Nö ve ke dé si
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Pak tum ér tel mé ben vett költ ség ve té si fe gye lem kö ve tel -
mé nyét.

A költ ség ve té si és gaz da sá gi ki hí vá sok, ame lyek kel a
tag ál la mok nak szem be kell néz ni ük, ki eme li a gaz da sá gi
cik lus egé szén át tar tó ha té kony és ered mé nyes költ ség ve -
té si po li ti ka fon tos sá gát.

A Kon fe ren cia egyet ért ab ban, hogy a tag ál la mok nak a
gaz da sá gi fel len dü lés idõ sza ka it ak tí van ki kell hasz nál ni -
uk ál lam ház tar tá suk meg erõ sí té se, va la mint költ ség ve té si
hely ze tük ja ví tá sa ér de ké ben. A cél egy olyan költ ség ve té -
si több let fo ko za tos el éré se a ked ve zõ idõ sza kok so rán,
amely se gít meg bir kóz ni a gaz da sá gi re cesszi ó val, s így
hoz zá já rul az ál lam ház tar tás hosszú távú fenn tart ha tó sá -
gá hoz.

A tag ál la mok bi za kod va vár ják a Sta bi li tá si és Nö ve ke -
dé si Pak tum vég re haj tá sá nak meg erõ sí té sé re és tisz tá zá sá -
ra vo nat ko zó le het sé ges bi zott sá gi ja vas la to kat és a tag ál -
la mok to váb bi hoz zá já ru lá sa it. A tag ál la mok min den, a
gaz da sá ga ik nö ve ke dé si po ten ci ál já nak erõ sí té sé hez szük -
sé ges in téz ke dést meg fog nak ten ni. A gaz da ság po li ti ka
össze han go lá sá nak fo ko zá sa se gít het e cél el éré sé ben. E
nyi lat ko zat nem be fo lyá sol ja a Sta bi li tá si és Nö ve ke dé si
Pak tum mal kap cso la tos jö võ be li tár gya lá so kat.

31. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló
szer zõ dés 140. cikkérõl

A Kon fe ren cia meg erõ sí ti, hogy a 140. cikk ben meg fo -
gal ma zott po li ti kák alap ve tõ en a tag ál la mok ha tás kö ré be
tar toz nak. Az e cik kel össz hang ban uni ós szin ten be ve ze -
tés re ke rü lõ ösz tön zõ és össze han go ló in téz ke dé sek ki egé -
szí tõ jel le gû ek. Cél juk nem a tag ál la mok kü lön bö zõ rend -
sze re i nek har mo ni zá lá sa, ha nem a tag ál la mok kö zöt ti
együtt mû kö dés elõ se gí té se. Az in téz ke dé sek nem érin tik
az egyes tag ál la mok ban a szo ci á lis part ne rek fe le lõs sé gé re 
vo nat ko zó meg lé võ biz to sí té ko kat és szo ká so kat.

E nyi lat ko zat nem érin ti a Szer zõ dé sek azon ren del ke -
zé se it, ame lyek ha tás kört ru ház nak az Uni ó ra, ide ért ve a
szo ci á lis kér dé se ket is.

32. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló
szer zõ dés 152. cikke (4) be kez dé sé nek c) pontjáról

A Kon fe ren cia ki je len ti, hogy a 152. cikk (4) be kez dé se
c) pont já nak al kal ma zá sá ban el fo ga dott in téz ke dé sek nek
tisz te let ben kell tar ta ni uk a biz ton ság gal kap cso la tos kö -
zös ki hí vá so kat és szi go rú mi nõ sé gi és biz ton sá gi elõ -
írások meg ál la pí tá sát kell cé lul ki tûz ni ük ab ban az eset -
ben, ha a bel sõ pi a cot érin tõ nem ze ti elõ írásokkal az em be -
ri egész ség ma gas szin tû vé del me más ként nem len ne el ér -
he tõ.

33. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló
szer zõ dés 158. cikké rõl

A Kon fe ren cia úgy íté li meg, hogy a 158. cikk ben em lí -
tett szi ge ti te rü le tek – a szük sé ges fel té te lek nek való meg -
fe le lé sük ese tén – tel jes szi get ál la mo kat is ma guk ban fog -
lal hat nak.

34. Nyi lat ko zat az Euró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló
szer zõ dés 163. cik ké rõl

A Kon fe ren cia egyet ért ab ban, hogy az Unió a ku ta tás
és a tech no ló gia fej lesz tés te rü le té re vo nat ko zó te vé keny -
sé ge so rán meg fele lõen tisz te let ben tart ja a tag ál la mok ku -
ta tás po li ti ká i nak alap ve tõ irá nya it és vá lasz tá sa it.

35. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló
szer zõ dés 176a. cikkérõl

A Kon fe ren cia úgy véli, hogy a 176a. cikk nem be fo lyá -
sol ja a tag ál la mok azon jo gát, hogy – a 297. cikk ben meg -
ál la pí tott fel té te lek sze rint – ener gia el lá tá suk biz to sí tá sa
ér de ké ben meg te gyék a szük sé ges in téz ke dé se ket.

36. Nyi lat ko zat a sza bad sá gon, a biz ton sá gon és a jog
ér vé nye sü lé sén ala pu ló tér ség re vo nat ko zó nem zet kö zi
meg ál la po dá sok tag ál la mok ál ta li meg tár gya lá sá val és
meg kö té sé vel kap cso la to san az Euró pai Unió mû kö dé sé -
rõl  szóló szer zõ dés 188n. cik ké rõl

A Kon fe ren cia meg erõ sí ti, hogy a tag ál la mok a har ma -
dik rész IV. cí mé nek 3., 4., és 5. fe je ze té ben meg ha tá ro zott 
te rü le te ken har ma dik or szá gok kal vagy nem zet kö zi szer -
ve ze tek kel meg ál la po dá sok ról tár gyal hat nak, illetve ilyen
meg ál la po dá so kat köt het nek, amennyi ben ezen meg ál la -
po dá sok össz hang ban van nak az uni ós jog gal.

37. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló
szer zõ dés 188r. cikkérõl

Azon in téz ke dé sek sé rel me nél kül, ame lye ket az Unió
ab ból a cél ból fo gad el, hogy ele get te gyen a ter ror tá ma -
dás, illetve ter mé sze ti vagy em ber okoz ta ka taszt ró fa ál do -
za tá vá vált tag ál lam mal szem be ni szo li da ri tá si kö te le zett -
sé gé nek, a 188r. cikk egyet len ren del ke zé se sem érint he ti
egy má sik tag ál lam azon jo gát, hogy a fen ti tag ál lam ra irá -
nyuló szo li da ri tá si kö te le zett sé gé nek ele get téve meg vá -
lassza a kö te le zett ség tel je sí té sé nek leg ha té ko nyabb mód -
ját.

38. Nyi lat ko zat a Bí ró ság fõ ta nács no ka i nak szá má val
össze füg gés ben az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer -
zõ dés 222. cikkérõl

A Kon fe ren cia ki je len ti, hogy amennyi ben az Eu ró pai
Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés 222. cikké nek elsõ al -
be kez dé sé vel össz hang ban a Bí ró ság kéri, hogy a fõ ta -
nács no kok szá mát há rom mal nö vel jék (nyolc ról ti zen egy -
re), a Ta nács egy han gú lag el jár va eh hez egyet ér té sét adja.

A Kon fe ren cia meg ál la po dik ar ról, hogy eb ben az eset -
ben Len gyel or szág – az Egye sült Ki rály ság hoz, Fran cia or -
szág hoz, Né met or szág hoz, Olasz or szág hoz és Spa nyol or -
szág hoz ha son ló an – ál lan dó fõ ta nács nok kal ren del ke zik
majd, és nem vesz részt töb bé a ro tá ci ós rend szer ben, a
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meg lé võ ro tá ci ós rend szer ben pe dig há rom he lyett öt fõ ta -
nács nok vesz majd részt.

39. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló
szer zõ dés 249b. cikkérõl

A Kon fe ren cia tu do má sul ve szi a Bi zott ság azon szán -
dé kát, hogy a ki ala kult gya kor lat nak meg fele lõen to vább -
ra is kon zul tál ni kí ván a tag ál la mok ál tal ki ne ve zett szak -
ér tõk kel a pénz ügyi szol gál ta tá sok te rü le té re vo nat ko zó,
át ru há zott ha tás kör ben al ko tan dó jogi ak tu sok ter ve ze té -
rõl.

40. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló
szer zõ dés 280d. cikkérõl

A Kon fe ren cia ki je len ti, hogy a tag ál la mok a meg erõ sí -
tett együtt mû kö dés lét re ho zá sá ra irá nyu ló ké rel mük be -
nyúj tá sa kor meg je löl he tik, hogy már ab ban a sza kasz ban
al kal maz ni kí ván ják-e a mi nõ sí tett több sé gi sza va zás ki -
ter jesz té sé rõl, il let ve a ren des jog al ko tá si el já rás igény be -
vé te lé rõl ren del ke zõ 280h. cikket.

41. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló
szer zõ dés 308. cikkérõl

A Kon fe ren cia ki je len ti, hogy az Eu ró pai Unió mû kö dé -
sé rõl  szóló szer zõ dés 308. cikké nek (1) be kez dé sé ben az
Unió cél ki tû zé se i re tör té nõ uta lás az Eu ró pai Uni ó ról
 szóló szer zõ dés 2. cikké nek (2) és (3) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott cél ki tû zé sek re, va la mint az Eu ró pai Unió mû -
kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés ötö dik ré sze sze rin ti kül sõ te vé -
keny sé gé vel össze füg gés ben az Eu ró pai Uni ó ról  szóló
szer zõ dés 2. cikké nek (5) be kez dé sé ben fog lalt cél ki tû zé -
sek re vo nat ko zik. En nél fog va ki zárt, hogy az Eu ró pai
Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés 308. cikkén ala pu ló
bár mely te vé keny ség ki zá ró lag az Eu ró pai Uni ó ról  szóló
szer zõ dés 2. cikké nek (1) be kez dé sé ben meg ál la pí tott cél -
ki tû zé sek meg va ló sí tá sát cé loz za. Ez zel össze füg gés ben a
Kon fe ren cia meg jegy zi, hogy az Eu ró pai Uni ó ról  szóló
szer zõ dés 15b. cikké nek (1) be kez dé sé vel össz hang ban a
kö zös kül- és biz ton ság po li ti ka te rü le tén nem fo gad ha tók
el jog al ko tá si ak tu sok.

42. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló
szer zõ dés 308. cikkérõl

A Kon fe ren cia hang sú lyoz za, hogy az Eu ró pai Unió Bí -
ró sá gá nak ál lan dó ítél ke zé si gya kor la tá val össz hang ban,
mi vel az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés
308. cikke a ha tás kör-át ru há zás el vé re épü lõ in téz mé nyi
rend szer szer ves ré sze, nem szol gál hat alap ként az Unió
ha tás kö ré nek olyan mér té kû ki szé le sí té sé hez, amely túl -
mu tat a Szer zõ dé sek egé sze, és kü lö nö sen az Unió fel ada -
ta it és te vé keny sé ge it meg ha tá ro zó ren del ke zé sek ál tal lét -
re ho zott ál ta lá nos ke re ten. A 308. cikk sem mi lyen eset ben
sem al kal maz ha tó olyan ren del ke zé sek el fo ga dá sá ra, ame -
lyek ha tá sa lé nye gé ben a Szer zõ dé sek mó do sí tá sát ered -

mé nyez né az e célt szol gá ló el já rá sok tisz te let ben tar tá sa
nél kül.

43. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló
szer zõ dés 311a. cikke (6) be kez dé sé rõl

A Ma gas Szer zõ dõ Fe lek egyet ér te nek ab ban, hogy
amint a fran cia ha tó sá gok ar ról ér te sí tik az Eu ró pai Ta ná -
csot és a Bi zott sá got, hogy a szi get bel sõ jog ál lá sá nak je -
len leg fo lya mat ban lévõ ala ku lá sa azt le he tõ vé te szi, az
Eu ró pai Ta nács – a 311a. cikk (6) be kez dé sé nek ér tel mé -
ben – ha tá ro za tot fo gad el Ma y ot te-nak az Uni ó val kap -
cso la tos jog ál lá sá nak mó do sí tá sá ról an nak ér de ké ben,
hogy ez a te rü let a 311a. cikk (1) be kez dé se és 299. cikk ér -
tel mé ben leg kül sõ ré gi ó nak mi nõ sül jön.

B. A SZERZÕDÉSEKHEZ CSATOLT
JEGYZÕKÖNYVEKRE VONATKOZÓ

NYILATKOZATOK

44. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Unió ke re té be be il lesz tett
schen ge ni vív má nyok ról  szóló jegy zõ könyv 5. cikkérõl

A Kon fe ren cia meg ál la pít ja, hogy ab ban az eset ben, ha
va la mely tag ál lam az Eu ró pai Unió ke re té be be il lesz tett
schen ge ni vív má nyok ról  szóló jegy zõ könyv 5. cikké nek
(2) be kez dé se alap ján be je len tést tett ar ról, hogy nem kí -
ván részt ven ni va la mely ja vas lat ban vagy kez de mé nye -
zés ben, e be je len tést a schen ge ni vív má nyok to vább fej -
lesz té sé re irá nyu ló in téz ke dés el fo ga dá sa elõtt bár mi kor
vissza le het von ni.

45. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Unió ke re té be be il lesz tett
schen ge ni vív má nyok ról  szóló jegy zõ könyv 5. cikké nek
(2) bekezdésérõl

A Kon fe ren cia ki je len ti, hogy amennyi ben az Egye sült
Ki rály ság vagy Ír or szág jel zi a Ta nács nak, hogy nem kí -
ván részt ven ni va la mely olyan in téz ke dés ben, amely a
schen ge ni vív má nyok azon ré szén ala pul, amely ben va la -
me lyi kük részt vesz, a Ta nács rész le te sen meg vi tat ja az
érin tett tag ál lam nak az in téz ke dé sen kí vül ma ra dá sá ból
ere dõ le het sé ges kö vet kez mé nye ket. A Ta ná cson be lül
foly ta tan dó vita so rán figye lembe kell ven ni a ja vas lat és a
schen ge ni vív má nyok kö zöt ti kap cso lat ról  szóló bi zott sá gi 
tá jé koz ta tást.

46. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Unió ke re té be be il lesz tett
schen ge ni vív má nyok ról  szóló jegy zõ könyv 5. cikké nek
(3) be kez dé sé rõl
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A Kon fe ren cia em lé kez tet arra, hogy amennyi ben a Ta -
nács a kér dés elsõ ér de mi meg vi ta tá sát köve tõen nem hoz
ha tá ro za tot, a Bi zott ság mó do sí tott ja vas la tot nyújt hat be a 
Ta nács nak an nak ér de ké ben, hogy a Ta nács azt négy hó -
na pon be lül még egy szer to váb bi ér de mi vizs gá lat nak ves -
se alá.

47. Nyi lat ko zat az Eu ró pai Unió ke re té be be il lesz tett
schen ge ni vív má nyok ról  szóló jegy zõ könyv 5. cikké nek
(3), (4) és (5) bekezdésérõl

A Kon fe ren cia meg ál la pít ja, hogy az Eu ró pai Unió ke -
re té be be il lesz tett schen ge ni vív má nyok ról  szóló jegy zõ -
könyv 5. cikké nek (3), (4) vagy (5) be kez dé sé ben em lí tett
ha tá ro zat ban meg ha tá ro zan dó fel té te lek elõ ír hat ják, hogy
adott eset ben az érin tett tag ál lam vi se li a Ta nács ál tal az
em lí tett jegy zõ könyv 4. cikké nek meg fele lõen ho zott ha tá -
ro za tok ban fog lalt schen ge ni vív má nyok egé szé nek vagy
egy ré szé nek al kal ma zá sá ban való rész vé te lé nek meg szû -
né se foly tán szük ség sze rû en és el ke rül he tet le nül fel me rü -
lõ köz vet len pénz ügyi kö vet kez mé nye ket.

48. Nyi lat ko zat a Dá nia hely ze té rõl  szóló jegy zõ -
könyv rõl

A Kon fe ren cia tu do má sul ve szi, hogy az olyan jogi ak -
tu sok te kin te té ben, ame lye ket a Ta nács ön ál ló an vagy az
Eu ró pai Par la ment tel kö zö sen fo gad el, és ame lyek Dá ni á -
ra al kal ma zan dó és nem al kal ma zan dó ren del ke zé se ket
egy aránt tar tal maz nak, mi vel olyan jog alap ra épül nek,
amely re a Dá ni á ról  szóló jegy zõ könyv I. ré sze vo nat ko zik, 
Dá nia ki je len ti, hogy sza va za ti jo gát nem hasz nál ja fel
arra, hogy a rá nem al kal ma zan dó ren del ke zé sek el fo ga dá -
sát meg aka dá lyoz za.

A Kon fe ren cia to váb bá tu do má sul ve szi, hogy a Kon fe -
ren ci á nak a 188r. cikk rõl  szóló nyi lat ko za ta alap ján Dá nia
ki je len ti, hogy rész vé te lé re a 188r. cikk ben em lí tett fel lé -
pé sek ben, il let ve jogi ak tu sok ban a Dá nia hely ze té rõl
 szóló jegy zõ könyv I. és II. ré szé nek meg fele lõen ke rül het
sor.

49. Nyi lat ko zat Olasz or szág ról

A Kon fe ren cia tu do má sul ve szi, hogy az 1957-ben az
Eu ró pai Gaz da sá gi Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés hez
csa tolt, az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés el fo ga dá sa kor
mó do sí tott Olasz or szág ról  szóló jegy zõ könyv a kö vet ke -
zõ kép pen ren del ke zett:

„A MAGAS SZERZÕDÕ FELEK,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy ren dez ze nek egyes Olasz -
or szá got érin tõ sa já tos prob lé má kat,

MEGÁLLAPODTAK a kö vet ke zõ ren del ke zé sek ben,
ame lye ket e szer zõ dés hez csa tol nak:

A KÖZÖSSÉG TAGÁLLAMAI

TUDOMÁSUL VESZIK azt a tényt, hogy az olasz kor -
mány tíz éves gaz da ság-bõ ví tõ prog ra mot hajt vég re az zal
a cél lal, hogy – kü lö nö sen a ke vés bé fej lett dél-olasz te rü -
le tek és olasz szi ge tek inf ra struk tú rá já nak fej lesz té se, va -
la mint a mun ka nél kü li ség fel szá mo lá sa ér de ké ben új mun -
ka he lyek te rem té se ré vén – hely re ál lít sa az olasz gaz da ság
szer ke ze té nek egyen sú lyát;

EMLÉKEZTETNEK ARRA, hogy az olasz kor mány e
prog ram já nak alap el ve it és cél ja it meg vizs gál ták és jó vá -
hagy ták azok a nem zet kö zi együtt mû kö dést szol gá ló szer -
ve ze tek, ame lyek nek a tag ál la mok is tag jai;

ELISMERIK, hogy az olasz or szá gi prog ram cél ja i nak
meg va ló su lá sa kö zös ér de kük;

MEGÁLLAPODNAK ABBAN, hogy az olasz kor -
mány e fel ada ta vég re haj tá sá nak meg könnyí té se ér de ké -
ben a Kö zös ség in téz mé nye i nek fi gyel mé be ajánl ják az e
Szer zõ dés ben elõ írt va la mennyi mód szer és el já rás igény -
be vé te lét, kü lö nö sen azt, hogy meg fe le lõ mó don hasz nál -
ják fel az Eu ró pai Be fek te té si Bank és az Eu ró pai Szo ci á lis 
Alap for rá sa it;

AZON A VÉLEMÉNYEN VANNAK, hogy e Szer zõ -
dés al kal ma zá sa so rán a Kö zös ség in téz mé nye i nek figye -
lembe kell ven ni ük, hogy az olasz gaz da ság az el kö vet ke -
zõ évek ben mi lyen fo lya ma tos erõ fe szí té sek elé néz, to -
váb bá, hogy kí vá na tos el ke rül ni azo kat a fe szült sé ge ket,
kü lö nö sen a fi ze té si mér le get, il let ve a fog lal koz ta tás
szint jét il le tõ en, ame lyek e Szer zõ dés olasz or szá gi al kal -
ma zá sát ve szé lyez tet het nék;

ELISMERIK, hogy amennyi ben a 109h. és 109i. cikk
al kal ma zá sá ra ke rül sor, min den kép pen ügyel ni kell arra,
hogy az olasz kor mány szá má ra elõ írt in téz ke dé sek egyi ke 
se ne he zít se a gaz da ság bõ ví té sé re és a la kos ság élet szín -
vo na lá nak nö ve lé sé re szol gá ló kor mány za ti prog ram vég -
re haj tá sát.”

50. Nyi lat ko zat az át me ne ti ren del ke zé sek rõl  szóló
jegy zõ könyv 10. cikkérõl

A Kon fe ren cia fel ké ri az Eu ró pai Par la men tet, a Ta ná -
csot és a Bi zott sá got, hogy ha tás kö rü kön be lül tö re ked je -
nek arra, hogy a meg fe le lõ eset ben, és le he tõ ség sze rint az
át me ne ti ren del ke zé sek rõl  szóló jegy zõ könyv 10. cikké -
nek (3) be kez dé sé ben em lí tett öt éves ha tár idõn be lül el fo -
gad ják az em lí tett jegy zõ könyv 10. cikké nek (1) be kez dé -
sé ben em lí tett ak tu so kat mó do sí tó vagy fel vál tó jogi ak tu -
so kat.
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C. A TAGÁLLAMOK NYILATKOZATAI

A Kon fe ren cia a fen ti e ken túl tu do má sul vet te a kö vet -
ke zõ nyi lat ko za to kat, ame lye ket e zá ró ok mány hoz csa tol -
tak:

51. A Bel ga Ki rály ság nyi lat ko za ta a nem ze ti par la -
men tek rõl

Bel gi um pon to sít ja, hogy al kot mány jo gá nak meg fele -
lõen mind a Kép vi se lõ ház, mind a Szö vet sé gi Par la ment
Sze ná tu sa, mind a kö zös sé gek és ré gi ók par la men ti köz -
gyû lé sei – az Unió ál tal gya ko rolt ha tás kö rök nek meg fele -
lõen – a nem ze ti par la men ti rend szer össze te võ i ként vagy
a nem ze ti par la ment ka ma rá i ként jár nak el.

52. A Bel ga Ki rály ság, a Bol gár Köz tár sa ság, a Né met -
or szá gi Szö vet sé gi Köz tár sa ság, a Gö rög Köz tár sa ság, a
Spa nyol Ki rály ság, az Olasz Köz tár sa ság, a Cip ru si Köz -
tár sa ság, a Lit ván Köz tár sa ság, a Lu xem bur gi Nagy her -
ceg ség, a Ma gyar Köz tár sa ság, a Mál tai Köz tár sa ság, az
Oszt rák Köz tár sa ság, a Por tu gál Köz tár sa ság, Románia, a
Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság

nyi lat ko za ta az Euró pai Unió jel ké pe i rõl

Bel gi um, Bul gá ria, Né met or szág, Gö rög or szág, Spa -
nyol or szág, Olasz or szág, Cip rus, Lit vá nia, Lu xem burg,
Ma gyar or szág, Mál ta, Auszt ria, Por tu gá lia, Ro má nia,
Szlo vé nia és Szlo vá kia ki je len ti, hogy a kék ala pon ti zen -
két arany csil lag al kot ta kör bõl álló zász lót, Lud wig van
Be et ho ven IX. szim fó ni á ja Öröm ódá já nak rész le tét mint
him nuszt, az „Egye sül ve a sok fé le ség ben” jel mon da tot, az 
eu rót mint az Eu ró pai Unió pénz ne mét, va la mint a má jus
9-i Eu ró pa-na pot to vább ra is a pol gá rok Eu ró pai Uni ó hoz
való kö zös kö tõ dé se és az Eu ró pai Uni ó val való kap cso la -
ta jel ké pe i nek te kin ti.

53. A Cseh Köz tár sa ság nyi lat ko za ta az Eu ró pai Unió
Alap jo gi Char tá já ról

1. A Cseh Köz tár sa ság em lé kez tet arra, hogy az Eu ró -
pai Unió Alap jo gi Char tá ja ren del ke zé se i nek cím zett jei az
Eu ró pai Unió in téz mé nyei és szer vei, meg fele lõen tisz te -
let ben tart va a szub szi di a ri tás el vét, va la mint az Eu ró pai
Unió és a tag ál la mok kö zöt ti ha tás kör meg osz tást, aho gyan 
azt a ha tás kö rök el ha tá ro lá sá ról  szóló 18. nyi lat ko zat is
meg erõ sí ti. A Cseh Köz tár sa ság hang sú lyoz za, hogy a
Char ta ren del ke zé se i nek a tag ál la mok csak annyi ban a
cím zett jei, amennyi ben az Unió jo gát hajt ják vég re, ab ban
az eset ben nem, ami kor az Unió jo gá tól füg get le nül nem -
ze ti jog sza bá lyo kat fo gad nak el és haj ta nak vég re.

2. A Cseh Köz tár sa ság hang sú lyoz za to váb bá, hogy a
Char ta nem ter jesz ti ki az uni ós jog al kal ma zá si kö rét, és
nem hoz lét re új ha tás kö rö ket az Unió szá má ra. Nem szû -
kí ti a nem ze ti jog al kal ma zá si kö rét, és nem kor lá toz za a
nem ze ti ha tó sá gok e té ren fenn ál ló je len le gi ha tás kö re it.

3. A Cseh Köz tár sa ság hang sú lyoz za, hogy annyi ban
amennyi ben a Char ta a tag ál la mok kö zös al kot má nyos ha -
gyo má nya i ból ere dõ alap ve tõ jo go kat és el ve ket is mer el,
eze ket a jo go kat és el ve ket e ha gyo má nyok kal össz hang -
ban kell ér tel mez ni.

4. A Cseh Köz tár sa ság hang sú lyoz za to váb bá, hogy a
Char ta egyet len ren del ke zé sét sem le het úgy ér tel mez ni,
mint amely szû kí ti vagy hát rá nyo san érin ti azo kat az em -
be ri jo go kat és alap ve tõ sza bad sá go kat, ame lye ket – sa ját
al kal ma zá si te rü le tü kön – az Unió joga, il let ve az Unió
vagy a tag ál la mok mind egyi ké nek ré szes sé gé vel kö tött
nem zet kö zi meg ál la po dá sok, így kü lö nö sen az em be ri jo -
gok és alap ve tõ sza bad sá gok vé del mé rõl  szóló eu ró pai
egyez mény, va la mint a tag ál la mok al kot má nyai el is mer -
nek.

54. A Né met or szá gi Szö vet sé gi Köz tár sa ság, Ír or szág,
a Ma gyar Köz tár sa ság, az Oszt rák Köz tár sa ság és a Svéd
Ki rály ság nyilatkozata

Né met or szág, Ír or szág, Ma gyar or szág, Auszt ria és
Svéd or szág meg ál la pít ja, hogy az Eu ró pai Atom ener -
gia-kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés alap ve tõ ren del ke zé -
sei lé nye ges mó do sí tá sá ra a szer zõ dés ha tály ba lé pé se óta
nem ke rült sor, így szük ség van azok nap ra késszé té te lé re.
Ezért tá mo gat nak egy, a tag ál la mok kor mány kép vi se lõ i -
nek kon fe ren ci á já ra vo nat ko zó el kép ze lést, ame lyet mi ha -
ma rabb össze kell hív ni.

55. A Spa nyol Ki rály ság nak, va la mint Nagy-Bri tan nia
és Észak-Ír or szág Egye sült Ki rály sá gá nak a nyilatkozata

A Szer zõ dé se ket al kal maz ni kell Gib ral tár ra mint olyan
eu ró pai te rü let re, amely nek kül kap cso la ta i ért egy tag ál lam 
fe le lõs. Ez a tény az érin tett tag ál la mok ál lás pont já ban
sem mi lyen vál to zást nem je lent.

56. Ír or szág nyi lat ko za ta az Egye sült Ki rály ság nak és
Ír or szág nak a sza bad sá gon, a biz ton sá gon és a jog ér vé -
nye sü lé sén ala pu ló tér ség te kin te té ben fenn ál ló hely ze té -
rõl  szóló jegyzõkönyv 3. cikkérõl

Ír or szág meg erõ sí ti el kö te le zett sé gét az Unió iránt,
amely a sza bad sá gon, a biz ton sá gon és a jog ér vé nye sü lé -
sén ala pu ló tér sé get al kot, tisz te let ben tart ja az alap ve tõ jo -
go kat és a tag ál la mok el té rõ jog rend sze re it és jogi ha gyo -
má nya it, és ga ran tál ja a pol gá rok ma gas szin tû bizton -
ságát.

Ír or szág en nek meg fele lõen ki je len ti, hogy az Egye sült
Ki rály ság nak és Ír or szág nak a sza bad sá gon, a biz ton sá gon 
és a jog ér vé nye sü lé sén ala pu ló tér ség te kin te té ben fenn ál -
ló hely ze té rõl  szóló jegy zõ könyv 3. cikke ál tal rá ru há zott
jo gát gya ko rol ni kí ván ja, és a le het sé ges nek ítélt leg tel je -
sebb mér ték ben részt kí ván ven ni az Eu ró pai Unió mû kö -
dé sé rõl  szóló szer zõ dés har ma dik ré szé nek IV. címe sze -
rin ti in téz ke dé sek meg ho za ta lá ban.
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Ír or szág a le he tõ leg tel je sebb mér ték ben részt fog ven ni
kü lö nö sen a rend õrségi együtt mû kö dés te rü le tén meg ho -
zan dó in téz ke dé sek ben.

Ír or szág em lé kez tet to váb bá arra, hogy a jegy zõ könyv
8. cikké vel össz hang ban írás ban be je lent he ti a Ta nács nak,
hogy nem kí ván to vább e jegy zõ könyv ren del ke zé se i nek
ha tá lya alá tar toz ni.

Ír or szág ezen ren del ke zé sek ér vé nye sü lé sét a Lissza bo -
ni Szer zõ dés ha tály ba lé pé sét kö ve tõ há rom éven be lül fe -
lül kí ván ja vizs gál ni.

57. Az Olasz Köz tár sa ság nyi lat ko za ta az Eu ró pai Par -
la ment össze té te lé rõl

Olasz or szág meg ál la pít ja, hogy az Eu ró pai Uni ó ról
 szóló szer zõ dés 8a. (új szá mo zás sze rin ti 10.) és 9a. (új
szá mo zás sze rin ti 11.) cik ke ér tel mé ben az Eu ró pai Par la -
ment az Unió pol gá ra i nak kép vi se lõ i bõl áll, a pol gá rok
kép vi se le te ará nyo san csök ke nõ mó don va ló sul meg.

Olasz or szág meg ál la pít ja to váb bá, hogy az Eu ró pai
Uni ó ról  szóló szer zõ dés 8. cikke (új szá mo zás sze rin ti
9. cikke) és az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés
17. cikke (új szá mo zás sze rin ti 20. cikke) ér tel mé ben uni ós 
pol gár min den ki, aki a tag ál la mok va la me lyi ké nek ál lam -
pol gá ra.

Olasz or szág en nél fog va úgy íté li meg, hogy – az Eu ró -
pai Par la ment 2009–2014-es meg bí za tá si idõ sza ká ra vo -
nat ko zó ha tá ro zat sé rel me nél kül – az Eu ró pai Ta nács ál tal 
az Eu ró pai Par la ment kez de mé nye zé se nyo mán és an nak
egyet ér té sé vel el fo ga dott va la mennyi, az Eu ró pai Par la -
ment össze té te lé nek meg ha tá ro zá sá ról  szóló ha tá ro zat nak
tisz te let ben kell tar ta nia a 9a. cikk (új szá mo zás sze rin ti
14. cikke) (2) be kez dé sé nek elsõ al be kez dé sé ben fog lalt
alap el ve ket.

58. A Lett Köz tár sa ság, a Ma gyar Köz tár sa ság és a
Mál tai Köz tár sa ság nyi lat ko za ta a kö zös pénz ne vé nek a
Szer zõ dé sek ben sze rep lõ írásmódjáról

A Szer zõ dé sek ben em lí tett kö zös pénz ne vé nek a bank -
je gye ken és pénz ér mé ken meg je le nõ egy sé ges írás mód ját
nem érint ve, Lett or szág, Ma gyar or szág és Mál ta ki nyil vá -
nít ja, hogy a kö zös pénz ne vé nek, ide ért ve an nak szár ma -
zé kos alak ja it is, a Szer zõ dé sek lett, ma gyar, il let ve mál tai
szö ve gé ben al kal ma zott írás mód ja sem mi ben nem be fo -
lyá sol ja a lett, a ma gyar, il let ve a mál tai nyelv fenn ál ló sza -
bá lya it.

59. A Hol land Ki rály ság nyi lat ko za ta az Eu ró pai Unió
mû kö dé sé rõl szó ló szer zõ dés 270a. cikkérõl

A Hol land Ki rály ság az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl
 szóló szer zõ dés 270a. cikke (2) be kez dé sé nek má so dik al -
be kez dé sé ben em lí tett ha tá ro zat hoz ak kor adja be le egye -
zé sét, ha az em lí tett szer zõ dés 269. cikké nek har ma dik be -
kez dé se sze rin ti ha tá ro zat fe lül vizs gá la ta ki elé gí tõ meg ol -
dást nyújt Hol lan di á nak az Unió költ ség ve té sé vel szem be -
ni túl zott ne ga tív net tó be fi ze té si po zí ci ó ja te kin te té ben.

60. A Hol land Ki rály ság nyi lat ko za ta az Eu ró pai Unió
mû kö dé sé rõl szó ló szer zõ dés 311a. cikké rõl

A Hol land Ki rály ság ki je len ti, hogy egy, a 311a. cikk
(6) be kez dé sé ben em lí tett, a Hol land An til lák és/vagy
Aru ba jog ál lá sá nak az Uni ó ra te kin tet tel tör té nõ mó do sí tá -
sát cél zó ha tá ro zat ra irá nyu ló kez de mé nye zés ki zá ró lag
egy olyan dön tés alap ján nyújt ha tó be, ame lyet a Hol land
Ki rály ság Sta tú tu má val össz hang ban hoz tak meg.

61. A Len gyel Köz tár sa ság nyi lat ko za ta az Eu ró pai
Unió Alap jo gi Char tá já ról

A Char ta sem mi lyen mó don nem érin ti a tag ál la mok nak 
azt a jo gát, hogy jog sza bá lyo kat al kos sa nak a köz er kölcs,
a csa lád jog, va la mint az em be ri mél tó ság vé del me és az
em ber fi zi kai és szel le mi ép sé gé nek tisz te let ben tar tá sa te -
rü le tén.

62. A Len gyel Köz tár sa ság nyi lat ko za ta az Eu ró pai
Unió Alap jo gi Char tá já nak Len gyel or szág ra és az Egye -
sült Ki rály ság ra tör té nõ al kal ma zá sá ról  szóló jegy zõ -
könyv rõl

Len gyel or szág ki je len ti, hogy te kin tet tel a Szo li da ri tás
nevû tár sa dal mi moz ga lom ha gyo má nyá ra és a moz ga lom -
nak a szo ci á lis és mun ka jo go kért foly ta tott küz de lem hez
való je len tõs hoz zá já ru lá sá ra, tel jes mér ték ben tisz te let -
ben tart ja az Eu ró pai Unió joga ál tal meg ha tá ro zott, és kü -
lö nö sen az Eu ró pai Unió Alap jo gi Char tá ja IV. cí mé ben
újó lag meg erõ sí tett szo ci á lis és mun ka jo go kat.

63. Nagy-Bri tan nia és Észak-Ír or szág Egye sült Ki rály -
sá gá nak nyi lat ko za ta az „ál lam pol gár” ki fe je zés meg ha tá -
ro zá sá ról

A Szer zõ dé sek és az Eu ró pai Atom ener gia-kö zös sé get
lét re ho zó szer zõ dés, to váb bá min den más ezen szer zõ dé -
sek bõl ere dõ vagy ezen szer zõ dé sek alap ján to vább ra is
ha tály ban lévõ jogi ak tus te kin te té ben az Egye sült Ki rály -
ság meg újít ja az 1982. de cem ber 31-én, az „ál lam pol gár”
ki fe je zés meg ha tá ro zá sá ról tett nyi lat ko za tát, az zal a ki vé -
tel lel, hogy a brit füg gõ te rü le tek ál lam pol gá rai (,,Bri tish
De pen dant Ter ri to ri es Ci ti zens”) ki fe je zést a brit ten ge -
ren tú li te rü le tek ál lam pol gá ra i ként (,,Bri tish over se as ter -
ri to ri es ci ti zens”) kell ér te ni.

64. Nagy-Bri tan nia és Észak-Ír or szág Egye sült Ki rály -
sá gá nak nyi lat ko za ta az eu ró pai par la men ti vá lasz tá sok ra
vo nat ko zó választójogról

Az Egye sült Ki rály ság meg ál la pít ja, hogy az Eu ró pai
Uni ó ról  szóló szer zõ dés 9a. cikke és a Szer zõ dé sek egyéb
ren del ke zé sei nem irá nyul nak az eu ró pai par la men ti vá -
lasz tá sok ra vo nat ko zó vá lasz tó jog alap ja i nak meg vál toz -
ta tá sá ra.

65. Nagy-Bri tan nia és Észak-Ír or szág Egye sült Ki rály -
sá gá nak nyi lat ko za ta az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló
szer zõ dés 61h. cikkérõl
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Az Egye sült Ki rály ság tel jes mér ték ben tá mo gat ja a ter -
ro riz mus és az ah hoz kap cso ló dó te vé keny sé gek meg elõ -
zé sé re és az el le nük való küz de lem re irá nyuló pénz ügyi
szank ci ók el fo ga dá sát cél zó ha tá ro zott fel lé pést. Az Egye -
sült Ki rály ság ezért ki je len ti, hogy gya ko rol ni kí ván ja az
Egye sült Ki rály ság nak és Ír or szág nak a sza bad sá gon, a
biz ton sá gon és a jog ér vé nye sü lé sén ala pu ló tér ség te kin -
te té ben fenn ál ló hely ze té rõl  szóló jegy zõ könyv 3. cikké -
ben biz to sí tott azon jo gát, hogy az Euró pai Unió mû kö dé -
sé rõl  szóló szer zõ dés 61h. cikke alap ján be nyúj tott va la -
mennyi ja vas lat el fo ga dá sá ban részt ve gyen.

2. számú melléklet
a 2007. évi CLXVIII. tör vényhez

AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJOGI CHARTÁJA
(Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság által

2007. december 12-én az Európai Unió Alapjogi
Chartájaként ünnepélyesen kihirdetett szöveg)*

PREAMBULUM

Euró pa né pei, az egy más kö zöt ti egy re szo ro sabb egy -
ség lét re ho zá sa so rán úgy dön töt tek, hogy osz toz nak a kö -
zös ér té ke ken ala pu ló bé kés jö võ ben.

Szel lem i és er köl csi örök sé ge tu da tá ban az Unió az em -
ber i mél tó ság, a sza bad ság, az egyen lõ ség és a szo li da ri tás
oszt ha tat lan és egye te mes ér té ke in ala pul, a de mok rá cia és 
a jog ál la mi ság el ve i re tá masz ko dik. Te vé keny sé gei kö -
zép pont já ba az egyént ál lít ja, lét re hoz va az uni ós pol gár -
ság in téz mé nyét és meg te remt ve a sza bad sá gon, a biz ton -
sá gon és a jog ér vé nye sü lé sén ala pu ló tér sé get.

Az Unió hoz zá já rul e kö zös ér té kek meg õr zé sé hez és to -
vább fej lesz té sé hez, mi köz ben tisz te let ben tart ja az euró -
pai né pek kul tú rá já nak és ha gyo má nya i nak sok fé le sé gét, a 
tag ál la mok nem ze ti iden ti tá sát és köz pon ti, re gi o ná lis és
he lyi köz ha tal mi szer ve ze tét; a ki egyen sú lyo zott és fenn -
tart ha tó fej lõ dés elõ moz dí tá sá ra tö rek szik és biz to sít ja a
sze mé lyek, a szol gál ta tá sok, az áruk és a tõke sza bad moz -
gá sát, valamint a le te le pe dés sza bad sá gát.

En nek ér de ké ben a tár sa dal mi vál to zá sok, a tár sa dal mi
ha la dás, va la mint a tu do má nyos és tech no ló gi ai fej lõ dés
fé nyé ben szük sé ges az alap ve tõ jo gok meg erõ sí té se e jo -
gok nak egy char tá ban  való ki nyil vá ní tá sa út ján.

E Char ta, tisz te let ben tart va az Unió ha tás kö re it és fel -
ada ta it, valamint a szub szi di a ri tás el vét, újó lag meg erõ sí ti
azo kat a jo go kat, ame lyek kü lö nö sen a tag ál la mok kö zös
al kot má nyos ha gyo má nya i ból és nem zet kö zi kö te le zett sé -
ge i bõl, az em ber i jo gok és alap ve tõ sza bad sá gok vé del mé -
rõl  szóló euró pai egyez mény bõl, az Unió és az Euró pa Ta -
nács ál tal el fo ga dott szo ciá lis char ták ból, valamint az
Euró pai Unió Bí ró sá gá nak és az Em ber i Jo gok Euró pai Bí -
ró sá gá nak eset jo gá ból kö vet kez nek. Eb ben az össze füg -

gés ben a Char ta ér tel me zé se so rán az Unió és a tag ál la mok 
bí ró sá gai kel lõ en figye lembe ve szik a Char tát meg szö ve -
ge zõ Kon vent el nök sé gé nek irá nyí tá sa alatt ké szí tett és az
Euró pai Kon vent el nök sé gé nek fe le lõs sé ge mel lett nap ra -
késszé tett ma gya rá za to kat.

E jo gok gya kor lá sa együtt jár a más sze mé lyek, az em -
ber i kö zös ség és a jövõ nem ze dé kek iránt vi selt fe le lõs ség -
gel és kö te le zett sé gek kel.

Az Unió ezért el is me ri az aláb bi ak ban ki nyil vá ní tott jo -
go kat, sza bad sá go kat és el ve ket.

I. CÍM

MÉLTÓSÁG

1. CIKK

Az emberi méltóság

Az em be ri mél tó ság sért he tet len. Tisz te let ben kell tar ta -
ni, és vé del mez ni kell.

2. CIKK

Az élethez  való jog

(1) Min den em ber nek joga van az élet hez.

(2) Sen kit sem le het ha lál ra ítél ni vagy ki vé gez ni.

3. CIKK

A sze mé lyi sért he tet len ség hez  való jog

(1) Min den ki nek joga van a tes ti és szel le mi sért he tet -
len ség hez.

(2) Az or vos tu do mány és a bi o ló gia te rü le tén kü lö nö sen 
a kö vet ke zõ ket kell tisz te let ben tar ta ni:

a) az érin tett sze mély sza bad és tá jé koz ta tá son ala pu ló
be le egye zé se a tör vény ben meg ál la pí tott el já rá sok nak
meg fele lõen,

b) az eu ge ni kai, kü lö nö sen az egyed ki vá lasz tást cél zó
gya kor lat ti lal ma,

c) az em be ri test és ré szei ek ként tör té nõ, ha szon szer -
zé si célú fel hasz ná lá sá nak ti lal ma,

d) az em be ri lé nyek sza po rí tá si célú kló no zá sá nak ti lal ma.

4. CIKK

A kín zás és az em ber te len vagy meg alá zó bá nás mód 
és bün te tés ti lal ma

Sen kit sem le het kín zás nak, em ber te len vagy meg alá zó
bá nás mód nak vagy bün te tés nek alá vet ni.
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5. CIKK

A rab szol ga ság és a kény szer mun ka ti lal ma

(1) Sen kit sem le het rab szol ga ság ban vagy szol ga ság -
ban tar ta ni.

(2) Sen kit sem le het kény szer mun ká ra vagy kö te le zõ
mun ká ra igény be ven ni.

(3) Ti los em be ri lé nyek kel ke res ked ni.

II. CÍM

SZABADSÁGOK

6. CIKK

A sza bad ság hoz és biz ton ság hoz  való jog

Min den ki nek joga van a sza bad ság hoz és a sze mé lyi
biz ton ság hoz.

7. CIKK

A magán- és a családi élet tiszteletben tartása

Min den ki nek joga van ah hoz, hogy ma gán- és csa lá di
éle tét, ott ho nát és kap cso lat tar tá sát tisz te let ben tart sák.

8. CIKK

A személyes adatok védelme

(1) Min den ki nek joga van a rá vo nat ko zó sze mé lyes
ada tok vé del mé hez.

(2) Az ilyen ada to kat csak tisz tes sé ge sen és jó hi sze mû -
en, meg ha tá ro zott cé lok ra, az érin tett sze mély hoz zá já ru -
lá sa alap ján vagy va la mi lyen más, a tör vény ben rög zí tett
jo gos ok ból le het ke zel ni. Min den ki nek joga van ah hoz,
hogy a róla gyûj tött ada to kat meg is mer je, és joga van azo -
kat ki ja vít tat ni.

(3) E sza bá lyok tisz te let ben tar tá sát füg get len ha tó ság -
nak kell el len õriz nie.

9. CIKK

A házasságkötéshez és a családalapításhoz  való jog

A há zas ság kö tés hez és a csa lád ala pí tás hoz  való jo got,
az e jo gok gya kor lá sát sza bá lyo zó nem ze ti tör vények sze -
rint, biz to sí ta ni kell.

10. CIKK

A gondolat-, a lelkiismeret- és a vallásszabadság

(1) Min den ki nek joga van a gon do lat-, a lel ki is me ret- és 
a val lás sza bad ság hoz. Ez a jog ma gá ban fog lal ja a val lás
vagy a meg gyõ zõ dés meg vál toz ta tá sá nak sza bad sá gát, va -
la mint a val lás nak vagy meg gyõ zõ dés nek mind egyé ni leg,
mind együt te sen, mind a nyil vá nos ság elõtt, mind a ma -
gán élet ben, is ten tisz te let, ok ta tás és szer tar tá sok vég zé se
út ján  való ki fe je zés re jut ta tá sát.

(2) A ka to nai szol gá lat lel ki is me re ti ok ból tör té nõ meg -
ta ga dá sá hoz  való jo got, az e jog gya kor lá sát sza bá lyo zó
nem ze ti tör vények sze rint, el kell is mer ni.

11. CIKK

A vé le mény nyil vá ní tás és a tá jé ko zó dás sza bad sá ga

(1) Min den ki nek joga van a vé le mény nyil vá ní tás sza -
bad sá gá hoz. Ez a jog ma gá ban fog lal ja a vé le mény al ko tás
sza bad sá gát, va la mint az in for má ci ók és esz mék meg is me -
ré sé nek és köz lé sé nek sza bad sá gát anél kül, hogy ebbe ha -
tó sá gi szerv be avat koz hat na, to váb bá or szág ha tá rok ra
 való te kin tet nél kül.

(2) A tö meg tá jé koz ta tás sza bad sá gát és sok szí nû sé gét
tisz te let ben kell tar ta ni.

12. CIKK

A gyülekezés és az egyesülés szabadsága

(1) Min den ki nek joga van a bé kés célú gyü le ke zés sza -
bad sá gá hoz és a má sok kal  való bár mi lyen szin tû, kü lö nö -
sen po li ti kai, szak szer ve ze ti és pol gá ri célú egye sü lés hez,
ami ma gá ban fog lal ja min den ki nek a jo gát ah hoz, hogy ér -
de kei vé del mé re szak szer ve ze tet ala pít son, vagy azok hoz
csat la koz zon.

(2) Az uni ós szin tû po li ti kai pár tok hoz zá já rul nak az
uni ós pol gá rok po li ti kai aka ra tá nak ki nyil vá ní tá sá hoz.

13. CIKK

A mûvészet és a tudomány szabadsága

A mû vé szet és a tu do má nyos ku ta tás sza bad. A tu do má -
nyos élet sza bad sá gát tisz te let ben kell tar ta ni.

14. CIKK

Az oktatáshoz  való jog

(1) Min den ki nek joga van az ok ta tás hoz, va la mint a
szak kép zés ben és a to vább kép zés ben  való rész vé tel hez.
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(2) Ez a jog ma gá ban fog lal ja a kö te le zõ ok ta tás ban  való 
in gye nes rész vé tel le he tõ sé gét.

(3) Az ok ta tá si in téz mé nyek de mok ra ti kus el vek figye -
lembe véte lével tör té nõ ala pí tá sá nak sza bad sá gát, va la mint 
a szü lõk azon jo gát, hogy gyer me ke ik szá má ra val lá si, vi -
lág né ze ti vagy pe da gó gi ai meg gyõ zõ dé sük nek meg fe le lõ
ne ve lést biz to sít sa nak, tisz te let ben kell tar ta ni az e jo gok
és sza bad sá gok gya kor lá sát sza bá lyo zó nem ze ti tör -
vényekkel össz hang ban.

15. CIKK

A foglalkozás megválasztásának szabadsága
és a munkavállaláshoz  való jog

(1) Min den ki nek joga van a mun ka vál la lás hoz és sza ba -
don vá lasz tott vagy el fo ga dott fog lal ko zás gya kor lá sá hoz.

(2) Az uni ós pol gá ro kat az Unió bár mely tag ál la má ban
meg il le ti a sza bad ál lás ke re sés, mun ka vál la lás, le te le pe -
dés és szol gál ta tás nyúj tás joga.

(3) Har ma dik or szá gok azon ál lam pol gá ra it, akik a tag -
ál la mok te rü le tén  való mun ka vál la lás ra en ge déllyel ren -
del kez nek, az uni ós pol gá rok kal azo nos mun ka fel té te lek
il le tik meg.

16. CIKK

A vállalkozás szabadsága

A vál lal ko zás sza bad sá gát, az uni ós jog gal és a nem ze ti
jog sza bá lyok kal és gya kor lat tal össz hang ban, el kell is -
mer ni.

17. CIKK

A tulajdonhoz  való jog

(1) Min den ki nek joga van ah hoz, hogy jog sze rû en szer -
zett tu laj do nát bir to kol ja, hasz nál ja, az zal ren del kez zen, és 
azt örö kül hagy ja. Tu laj do ná tól sen kit sem le het meg fosz -
ta ni, ki vé ve, ha ez köz ér dek bõl, a tör vény ben meg ha tá ro -
zott ese tek ben és fel té te lek kel, va la mint az ez ál tal el szen -
ve dett vesz te sé ge kért kel lõ idõ ben fi ze tett mél tá nyos
össze gû kár ta la ní tás mel lett tör té nik. A tu laj don hasz ná la -
tát, az ál ta lá nos ér dek ál tal szük sé ges sé tett mér ték ben, tör -
vénnyel le het sza bá lyoz ni.

(2) A szel le mi tu laj don vé del met él vez.

18. CIKK

A menedékjog

A me ne kül tek jog ál lá sá ról  szóló 1951. jú li us 28-i gen fi
egyez mény és az 1967. ja nu ár 31-i jegy zõ könyv ren del ke -
zé se i vel, va la mint az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés sel
és az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés sel
(a továb biak ban: a Szer zõ dé sek) össz hang ban a me ne dék -
jo got biz to sí ta ni kell.

19. CIKK

Védelem a kitoloncolással, a kiutasítással
és a kiadatással szemben

(1) Ti los a kol lek tív ki uta sí tás.

(2) Sen ki sem to lon col ha tó ki vagy uta sít ha tó ki olyan
ál lam ba, vagy ad ha tó ki olyan ál lam nak, ahol ko mo lyan
fe nye ge ti az a ve szély, hogy ha lál ra íté lik, kí noz zák, vagy
más em ber te len bá nás mód nak vagy bün te tés nek ve tik alá.

III. CÍM

EGYENLÕSÉG

20. CIKK

A tör vény elõt ti egyen lõ ség

A tör vény elõtt min den ki egyen lõ.

21. CIKK

A megkülönböztetés tilalma

(1) Ti los min den meg kü lön böz te tés, így kü lö nö sen a
nem, faj, szín, et ni kai vagy tár sa dal mi szár ma zás, ge ne ti -
kai tu laj don ság, nyelv, val lás vagy meg gyõ zõ dés, po li ti kai 
vagy más vé le mény, nem ze ti ki sebb ség hez tar to zás, va -
gyo ni hely zet, szü le tés, fo gya té kos ság, kor vagy sze xu á lis
irá nyult ság alap ján tör té nõ meg kü lön böz te tés.

(2) A Szer zõ dé sek al kal ma zá si kö ré ben és az azok ban
fog lalt kü lö nös ren del ke zé sek sé rel me nél kül, ti los az ál -
lam pol gár ság alap ján tör té nõ min den meg kü lön böz te tés.
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22. CIKK

A kulturális, vallási és nyelvi sokféleség

Az Unió tisz te let ben tart ja a kul tu rá lis, val lá si és nyel vi
sok fé le sé get.

23. CIKK

A nõk és férfiak közötti egyenlõség

A nõk és fér fi ak kö zöt ti egyen lõ sé get min den te rü le ten,
így a fog lal koz ta tás, a mun ka vég zés és a dí ja zás te rü le tén
is biz to sí ta ni kell.

Az egyen lõ ség elve nem aka dá lyoz za, hogy az alul rep -
re zen tált nem szá má ra kü lön le ges elõ nyö ket biz to sí tó ren -
del ke zé se ket tart sa nak fenn vagy hoz za nak meg.

24. CIKK

A gyermekek jogai

(1) A gyer me kek nek jo guk van a jó lé tük höz szük sé ges
vé de lem hez és gon dos ko dás hoz. A gyer me kek vé le mé -
nyü ket sza ba don ki fe jez he tik. Az õket érin tõ ügyek ben vé -
le mé nyü ket élet ko ruk nak és érett sé gük nek meg fele lõen
figye lembe kell ven ni.

(2) A ha tó sá gok és a ma gán in téz mé nyek gyer me kek kel
kap cso la tos te vé keny sé gé ben a gyer mek min de nek fö lött
álló ér de ké nek kell az el sõd le ges szem pont nak len nie.

(3) Min den gyer mek nek joga van ah hoz, hogy mind két
szü lõ jé vel rend sze res, sze mé lyes és köz vet len kap cso la tot
tart son fenn, ki vé ve ha ez az ér de ke i vel el len té tes.

25. CIKK

Az idõsek jogai

Az Unió el is me ri, és tisz te let ben tart ja az idõ sek jo gát a
mél tó és ön ál ló élet hez, a tár sa dal mi és kul tu rá lis élet ben
 való rész vé tel hez.

26. CIKK

A fogyatékkal élõ személyek beilleszkedése

Az Unió el is me ri és tisz te let ben tart ja a fo gya ték kal élõ
sze mé lyek jo gát az ön ál ló sá guk, tár sa dal mi és fog lal ko zá -
si be il lesz ke dé sük, va la mint a kö zös ség éle té ben  való
rész vé te lük biz to sí tá sát cél zó in téz ke dé sek re.

IV. CÍM

SZOLIDARITÁS

27. CIKK

A munkavállalók joga a vállalkozásnál
a tájékoztatáshoz és konzultációhoz

A mun ka vál la lók vagy kép vi se lõ ik szá má ra az uni ós
jog ban, va la mint a nem ze ti jog sza bá lyok ban és gya kor lat -
ban meg ha tá ro zott ese tek ben és fel té te lek kel biz to sí ta ni
kell a meg fe le lõ szin tû és kel lõ idõ ben tör té nõ tá jé koz ta -
tást és kon zul tá ci ót.

28. CIKK

A kollektív tárgyaláshoz és fellépéshez  való jog

A mun ka vál la lók nak és a mun ka adók nak, ille tõ leg szer -
ve ze te ik nek az uni ós jog gal, va la mint a nem ze ti jog sza bá -
lyok kal és gya kor lat tal össz hang ban jo guk van arra, hogy
meg fe le lõ szin ten kol lek tív tár gya lá so kat foly tas sa nak és
kol lek tív szer zõ dé se ket kös se nek, va la mint hogy ér dek üt -
kö zés ese tén ér de ke ik vé del mé ben együt te sen lép je nek
fel, a sztráj kot is be le ért ve.

29. CIKK

A munkaközvetítõi szolgáltatások igénybevételéhez
 való jog

Min den ki nek joga van az in gye nes mun ka köz ve tí tõi
szol gál ta tá sok igény be vé te lé hez.

30. CIKK

Az indokolatlan elbocsátással szembeni védelem

Az uni ós jog gal, va la mint a nem ze ti jog sza bá lyok kal és
gya kor lat tal össz hang ban min den mun ka vál la ló nak joga
van az in do ko lat lan el bo csá tás sal szem be ni vé de lem hez.

31. CIKK

Tisztességes és igazságos munkafeltételek

(1) Min den mun ka vál la ló nak joga van az egész sé gét,
biz ton sá gát és mél tó sá gát tisz te let ben tar tó mun ka fel té te -
lek hez.
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(2) Min den mun ka vál la ló nak joga van a mun ka idõ fel sõ 
ha tá rá nak kor lá to zá sá hoz, a napi és heti pi he nõ idõ höz, va -
la mint az éves fi ze tett sza bad ság hoz.

32. CIKK

A gyermekmunka tilalma és a fiatalok munkahelyi
védelme

Ti los a gyer me kek fog lal koz ta tá sa. A fog lal koz ta tás
alsó kor ha tá ra – a fi a ta lok szá má ra ked ve zõbb sza bá lyok
sé rel me nél kül és kor lá to zott ki vé te lek kel – nem le het ala -
cso nyabb, mint a tan kö te les kor fel sõ ha tá ra.

A fi a tal mun ka vál la lók nak élet ko ruk nak meg fe le lõ
mun ka kö rül mé nye ket kell biz to sí ta ni, vé de ni kell õket a
gaz da sá gi ki zsák má nyo lás sal szem ben és min den olyan
mun ká tól, ami sért he ti biz ton sá gu kat, egész sé gü ket, fi zi -
kai, szel le mi, er köl csi és szo ci á lis fej lõ dé sü ket, vagy
össze üt kö zés be ke rül het ne ve lé sük kel, ok ta tá suk kal.

33. CIKK

A család és a munka

(1) A csa lád jogi, gaz da sá gi és szo ci á lis vé del met él vez.

(2) A csa lád és a mun ka össze egyez te té se ér de ké ben
min den ki nek joga van a vé de lem re a gyer mek vál la lás sal
össze füg gõ ok ból tör té nõ el bo csá tás el len, va la mint joga
van a fi ze tett szü lé si és szü lõi sza bad ság ra, ha gyer me ke
szü le tik, vagy gyer me ket fo gad örök be.

34. CIKK

A szociális biztonság és a szociális segítségnyújtás

(1) Az Unió, az uni ós jog, va la mint a nem ze ti jog sza bá -
lyok és gya kor lat ál tal meg ál la pí tott sza bá lyok kal össz -
hang ban, el is me ri és tisz te let ben tart ja a szo ci á lis biz ton -
sá gi el lá tá sok ra és szo ci á lis szol gál ta tá sok ra  való jo go sult -
sá got, ame lyek vé del met nyúj ta nak anya ság, be teg ség,
mun ka he lyi bal eset, gon dos ko dás ra utalt ság vagy idõs
kor, to váb bá a mun ka hely el vesz té se ese tén.

(2) Az Uni ón be lül jog sze rû en la kó hellyel ren del ke zõ
és tar tóz ko dá si he lyét jog sze rû en meg vál toz ta tó min den
sze mély jo go sult – az uni ós jog gal, va la mint a nem ze ti
jog sza bá lyok kal és gya kor lat tal össz hang ban – szo ci á lis
biz ton sá gi el lá tá sok ra és szo ci á lis elõ nyök re.

(3) A tár sa dal mi ki re kesz tés és a sze gény ség le küz dé se
ér de ké ben az Unió – az uni ós jog, va la mint a nem ze ti jog -
sza bá lyok és gya kor lat ál tal le fek te tett sza bá lyok kal össz -
hang ban – el is me ri és tisz te let ben tart ja a jo got a tisz tes
meg él he tést cél zó szo ci á lis tá mo ga tás ra és la kás tá mo ga -
tás ra mind azok ese té ben, akik nem ren del kez nek az eh hez
elég sé ges pénz esz kö zök kel.

35. CIKK

Egészségvédelem

A nem ze ti jog sza bá lyok ban és gya kor lat ban meg ál la pí -
tott fel té te lek mel lett min den ki nek joga van meg elõ zõ
egész ség ügyi el lá tás igény be vé te lé hez, to váb bá or vo si ke -
ze lés hez. Va la mennyi uni ós po li ti ka és te vé keny ség meg -
ha tá ro zá sa és vég re haj tá sa so rán biz to sí ta ni kell az em be ri
egész ség vé de lem ma gas szint jét.

36. CIKK

Az általános gazdasági érdekû szolgáltatásokhoz  való
hozzáférés

Az Unió – a nem ze ti jog sza bá lyok ban és gya kor lat ban
fog lal tak sze rint és a Szer zõ dé sek kel össz hang ban – el is -
me ri és tisz te let ben tart ja az ál ta lá nos gaz da sá gi ér de kû
szol gál ta tá sok hoz  való hoz zá fé rést az Unió tár sa dal mi és
te rü le ti ko hé zi ó já nak elõ moz dí tá sa ér de ké ben.

37. CIKK

Környezetvédelem

A ma gas szín vo na lú kör nye zet vé del met és a kör nye zet
mi nõ sé gé nek ja ví tá sát be kell épí te ni az uni ós po li ti kák ba,
és a fenn tart ha tó fej lõ dés el vé vel össz hang ban biz to sí ta ni
kell meg valósulásukat.

38. CIKK

A fogyasztók védelme

Az Unió po li ti ká i ban biz to sí ta ni kell a fo gyasz tók vé -
del mé nek ma gas szint jét.

V. CÍM

A POLGÁROK JOGAI

39. CIKK

Aktív és passzív választójog az európai parlamenti
választásokon

(1) Min den uni ós pol gár vá lasz tás ra jo go sult és vá laszt -
ha tó a la kó he lye sze rin ti tag ál lam eu ró pai par la men ti vá -
lasz tá sa in, ugyan olyan fel té te lek kel, mint az adott tag ál -
lam ál lam pol gá rai.
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(2) Az Eu ró pai Par la ment tag ja it köz vet len és ál ta lá nos
vá lasz tó jog alap ján, sza bad és tit kos vá lasz tá so kon vá -
laszt ják.

40. CIKK

Aktív és passzív választójog a helyhatósági
választásokon

Min den uni ós pol gár vá lasz tás ra jo go sult és vá laszt ha tó
a la kó he lye sze rin ti tag ál lam hely ha tó sá gi vá lasz tá sa in,
ugyan olyan fel té te lek kel, mint az adott tag ál lam ál lam pol -
gá rai.

41. CIKK

A megfelelõ ügyintézéshez  való jog

(1) Min den ki nek joga van ah hoz, hogy ügye it az Unió
in téz mé nyei, szer vei és hi va ta lai rész re haj lás nél kül, tisz -
tes sé ges mó don és éssze rû ha tár idõn be lül in téz zék.

(2) Ez a jog ma gá ban fog lal ja:
a) min den ki nek a jo gát arra, hogy az õt hát rá nyo san

érin tõ egye di in téz ke dé sek meg ho za ta la elõtt meg hall gas -
sák,

b) min den ki nek a jo gát arra, hogy a sze mé lyé re vo nat -
ko zó ira tok ba a bi zal mas adat ke ze lés hez, ille tõ leg a szak -
mai és üz le ti ti tok hoz fû zõ dõ jo gos ér de kek tisz te let ben
tar tá sa mel lett be te kint sen,

c) az igaz ga tá si szer vek azon kö te le zett sé gét, hogy
dön té se i ket in do kol ják.

(3) Min den ki nek joga van ah hoz, hogy az Unió a tag ál -
la mok jo gá ban fog lalt kö zös ál ta lá nos el vek alap ján meg -
té rít se szá má ra az in téz mé nyei és al kal ma zot tai ál tal fel -
ada tuk tel je sí té se so rán neki oko zott ká ro kat.

(4) Min den ki nek le he tõ sé ge van arra, hogy a Szer zõ dé -
sek nyel ve i nek va la me lyi kén írás ban for dul jon az Unió in -
téz mé nye i hez, és ugyan azon a nyel ven kap jon vá laszt.

42. CIKK

A dokumentumokhoz  való hozzáférés joga

Bár mely uni ós pol gár, va la mint va la mely tag ál lam ban
la kó hellyel, il let ve lé te sí tõ ok irat sze rin ti szék hellyel ren -
del ke zõ ter mé sze tes vagy jogi sze mély jo go sult hoz zá fér ni 

az Unió in téz mé nye i nek, szer ve i nek és hi va ta la i nak do ku -
men tu ma i hoz, füg get le nül azok meg je le né si for má já tól.

43. CIKK

Az európai ombudsman

Bár mely uni ós pol gár, va la mint va la mely tag ál lam ban
la kó hellyel, il let ve lé te sí tõ ok irat sze rint szék hellyel ren -
del ke zõ bár mely ter mé sze tes vagy jogi sze mély jo go sult
az eu ró pai om buds man hoz for dul ni az Unió in téz mé nye i -
nek, szer ve i nek vagy hi va ta la i nak – ki vé ve az igaz ság szol -
gál ta tá si ha tás kö ré ben el já ró Eu ró pai Unió Bí ró sá gát – te -
vé keny sé ge so rán fel me rü lõ hi va ta li visszás sá gok ese tén.

44. CIKK

A petíciós jog

Bár mely uni ós pol gár, va la mint va la mely tag ál lam ban
la kó hellyel, il let ve lé te sí tõ ok irat sze rint szék hellyel ren -
del ke zõ bár mely ter mé sze tes vagy jogi sze mély jo go sult
pe tí ci ót be nyúj ta ni az Eu ró pai Par la ment hez.

45. CIKK

A mozgás és a tartózkodás szabadsága

(1) Min den uni ós pol gár nak joga van a tag ál la mok te rü -
le tén  való sza bad moz gás hoz és tar tóz ko dás hoz.

(2) A Szer zõ dé sek kel össz hang ban a moz gás és tar tóz -
ko dás sza bad sá ga a tag ál la mok te rü le tén jog sze rû en tar -
tóz ko dó har ma dik or szág be li ál lam pol gá rok nak is biz to -
sít ha tó.

46. CIKK

A diplomáciai és konzuli védelem

Bár mely uni ós pol gár jo go sult bár mely tag ál lam dip lo -
má ci ai vagy kon zu li ha tó sá ga i nak vé del mét igény be ven ni 
olyan har ma dik or szág te rü le tén, ahol az ál lam pol gár sá -
guk sze rin ti tag ál lam nem ren del ke zik kép vi se let tel,
ugyan olyan fel té te lek kel, mint az adott tag ál lam ál lam pol -
gá rai.
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VI. CÍM

IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

47. CIKK

A hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes
eljáráshoz  való jog

Min den ki nek, aki nek az Unió joga ál tal biz to sí tott jo ga -
it és sza bad sá ga it meg sér tet ték, az e CIKK ben meg ál la pí -
tott fel té te lek mel lett joga van a bí ró ság elõt ti ha té kony
jog or vos lat hoz.

Min den ki nek joga van arra, hogy ügyét a tör vény ál tal
meg elõ zõ en lét re ho zott füg get len és pár tat lan bí ró ság tisz -
tes sé ge sen, nyil vá no san és éssze rû idõn be lül tár gyal ja.
Min den ki nek biz to sí ta ni kell a le he tõ sé get ta nács adás, vé -
de lem és kép vi se let igény be vé te lé hez.

Azok nak, akik nem ren del kez nek elég sé ges pénz esz kö -
zök kel, költ ség men tes sé get kell biz to sí ta ni, amennyi ben
az igaz ság szol gál ta tás ha té kony igény be vé te lé hez erre
szük ség van.

48. CIKK

Az ártatlanság vélelme és a védelemhez  való jog

(1) Min den gya nú sí tott sze mélyt mind ad dig ár tat lan nak
kell vé lel mez ni, amíg bû nös sé gét a tör vénynek meg fele -
lõen meg nem ál la pí tot ták.

(2) Min den gya nú sí tott sze mély szá má ra biz to sí ta ni kell 
a vé de lem hez  való jo gá nak tisz te let ben tar tá sát.

49. CIKK

A bûncselekmények és büntetések tör vényességének
és arányosságának elvei

(1) Sen kit sem sza bad el ítél ni olyan cse lek mé nyért vagy 
mu lasz tá sért, amely az el kö ve té se ide jén a ha zai vagy a
nem zet kö zi jog alap ján nem volt bûn cse lek mény. Ugyan -
csak nem le het a bûn cse lek mény el kö ve té se ide jén al kal -
maz ha tó bün te tés nél sú lyo sabb bün te tést ki szab ni. Ha va -
la mely bûn cse lek mény el kö ve té se után a tör vény eny hébb
bün te tés ki sza bá sát ren de li, az eny hébb bün te tést kell al -
kal maz ni.

(2) Ez a cikk nem zár ja ki va la mely sze mély bí ró ság elé
ál lí tá sát és meg bün te té sét olyan cse lek mé nyért vagy mu -
lasz tá sért, amely el kö ve té se ide jén a nem ze tek kö zös sé ge
ál tal el is mert ál ta lá nos el vek sze rint bûn cse lek mény volt.

(3) A bün te té sek sú lyos sá ga nem le het arány ta lan a bûn -
cse lek mény hez mér ten.

50. CIKK

A kétszeres eljárás alá vonás és a kétszeres büntetés
tilalma

Sen ki sem von ha tó bün te tõ el já rás alá és nem bün tet he tõ 
olyan bûn cse lek mé nyért, amely  miatt az Uni ó ban a tör -
vénynek meg fele lõen már jog erõ sen fel men tet ték vagy el -
ítél ték.

VII. CÍM

A CHARTA ÉRTELMEZÉSÉRE
ÉS ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

51. CIKK

Alkalmazási kör

(1) E Char ta ren del ke zé se i nek cím zett jei – a szub szi di a -
ri tás el vé nek meg fe le lõ figye lembevétele mel lett – az
Unió in téz mé nyei, szer vei és hi va ta lai, va la mint a tag ál la -
mok annyi ban, amennyi ben az Unió jo gát hajt ják vég re.
En nek meg fele lõen sa ját ha tás kö rük ben és a Szer zõ dé sek -
ben az Uni ó ra ru há zott ha tás kö rök kor lá ta in be lül tisz te let -
ben tart ják az eb ben a Char tá ban fog lalt jo go kat és be tart -
ják az ab ban fog lalt el ve ket, va la mint elõ moz dít ják azok
al kal ma zá sát.

(2) Ez a Char ta az uni ós jog al kal ma zá si kö rét nem ter -
jesz ti ki az Unió ha tás kö re in túl, to váb bá nem hoz lét re új
ha tás kö rö ket vagy fel ada to kat az Unió szá má ra, és nem
mó do sít ja a Szer zõ dé sek ben meg ha tá ro zott ha tás kö rö ket
és fel ada to kat.

52. CIKK

A jogok és elvek hatálya és értelmezése

(1) Az e Char tá ban el is mert jo gok és sza bad sá gok gya -
kor lá sa csak a tör vény ál tal, és e jo gok lé nye ges tar tal má -
nak tisz te let ben tar tá sá val kor lá toz ha tó. Az ará nyos ság el -
vé re fi gye lem mel, kor lá to zá suk ra csak ak kor és annyi ban
ke rül het sor, ha és amennyi ben az el en ged he tet len és tény -
le ge sen az Unió ál tal el is mert ál ta lá nos ér de kû cél ki tû zé -
se ket vagy má sok jo ga i nak és sza bad sá ga i nak vé del mét
szol gál ja.

(2) A Char ta ál tal el is mert, a Szer zõ dé sek egyes ren del -
ke zé se i ben sza bá lyo zott jo gok csak az ott meg ha tá ro zott
fel té te lek és kor lá to zá sok mel lett gya ko rol ha tók.

(3) Amennyi ben e Char ta olyan jo go kat tar tal maz, ame -
lyek meg fe lel nek az em be ri jo gok és alap ve tõ sza bad sá -
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gok vé del mé rõl  szóló eu ró pai egyez mény ben biz to sí tott
jo gok nak, ak kor e jo gok tar tal mát és ter je del mét azo nos -
nak kell te kin te ni azo ké val, ame lyek az em lí tett egyez -
mény ben sze re pel nek. Ez a ren del ke zés nem aka dá lyoz za
meg azt, hogy az Unió joga ki ter jed tebb vé del met nyújt -
son.

(4) Amennyi ben e Char ta a tag ál la mok kö zös al kot má -
nyos ha gyo má nya i ból ere dõ alap ve tõ jo go kat is mer el, ak -
kor eze ket a jo go kat e ha gyo má nyok kal össz hang ban kell
ér tel mez ni.

(5) Az eb ben a Char tá ban fog lalt, alap el ve ket meg ál la -
pí tó ren del ke zé sek a sa ját ha tás kö re ik gya kor lá sa so rán az
Unió in téz mé nyei, szer vei és hi va ta lai ál tal el fo ga dott jog -
al ko tá si és vég re haj tá si ak tu sok, il let ve a tag ál la mok ál tal
el fo ga dott, az uni ós jog vég re haj tá sá ra irá nyu ló jogi ak tu -
sok út ján hajt ha tók vég re. E ren del ke zé sek re bí ró ság elõtt
ki zá ró lag az ilyen jogi ak tu sok ér tel me zé se, il let ve jog sze -
rû sé gé nek meg íté lé se te kin te té ben le het hi vat koz ni.

(6) A nem ze ti jog sza bá lyo kat és gya kor la tot az eb ben a
Char tá ban meg ha tá ro zot tak sze rint tel jes mér ték ben figye -
lembe kell ven ni.

(7) Az Unió és a tag ál la mok bí ró sá ga i nak kel lõ en figye -
lembe kell ven ni ük e Char ta ér tel me zé sé re vo nat ko zó
irány mu ta tás ként ké szült ma gya rá za to kat.

53. CIKK

A védelem szintje

E Char ta egyet len ren del ke zé sét sem le het úgy ér tel -
mez ni, mint amely szû kí ti vagy hát rá nyo san érin ti azo kat
az em be ri jo go kat és alap ve tõ sza bad sá go kat, ame lye ket –
sa ját al kal ma zá si te rü le tü kön – az Unió joga, a nem zet kö zi 
jog, a tag ál la mok al kot má nyai, il let ve az Unió vagy a tag -
ál la mok mind egyi ké nek ré szes sé gé vel kö tött nem zet kö zi
meg ál la po dá sok, így kü lö nö sen az em be ri jo gok és alap -
ve tõ sza bad sá gok vé del mé rõl  szóló eu ró pai egyez mény el -
is mer nek.

54. CIKK

A joggal  való visszaélés tilalma

E Char ta egyet len ren del ke zé sét sem le het úgy ér tel -
mez ni, hogy az bár mi lyen jo got biz to sí ta na olyan te vé -
keny ség foly ta tá sá ra vagy olyan cse le ke det vég re haj tá sá -
ra, amely az e Char tá ban el is mert jo gok vagy sza bad sá gok
meg sér té sé re vagy a Char tá ban meg ha tá ro zott nál na gyobb 
mér té kû kor lá to zá sá ra irá nyul.

A fen ti szö veg a 2000. de cem ber 7-én ün ne pé lye sen ki -
hir de tett Char ta ki iga zí tott vál to za ta, amely a Lissza bo ni

Szer zõ dés ha tály ba lé pé sé nek idõ pont já ban an nak he lyé be
lép.

az Eu ró pai Par la ment ré szé rõl

az Eu ró pai Unió Ta ná csa ré szé rõl

az Eu ró pai Bi zott ság ré szé rõl

MAGYARÁZATOK AZ ALAPJOGI CHARTÁHOZ*, **

Az aláb bi ma gya rá za tok ere de ti leg az Eu ró pai Unió
Alap jo gi Char tá ját ki dol go zó Kon vent el nök sé gé nek irá -
nyí tá sá val ke rül tek meg fo gal ma zás ra. A ma gya rá za tok
nap ra késszé té te le az Eu ró pai Kon vent el nök sé gé nek fe le -
lõs sé ge mel lett, az el nök ség nek a Char ta szö ve gé hez (ne -
ve ze te sen az 51. és 52. cikké hez) tett ki iga zí tá sa i nak meg -
fo gal ma zá sa, va la mint az uni ós jog to váb bi fej lõ dé se fé -
nyé ben tör tént. Bár a ma gya rá za tok nem bír nak jogi erõ -
vel, az ér tel me zés ér té kes esz kö zei, ame lyek cél ja a Char ta 
ren del ke zé se i nek meg vi lá gí tá sa.

I. CÍM – MÉLTÓSÁG

Ma gya rá zat az 1. cikk hez – Az em be ri mél tó ság

Az em be ri mél tó ság nem csu pán egy az alap jo gok kö -
zül, de a töb bi alap jog ki in du ló pont já ul is szol gál. Az
1948. évi Em be ri Jo gok Egye te mes Nyi lat ko za ta pre am -
bu lu má ban rög zí tet te az em be ri mél tó sá got. „Te kin tet tel
arra, hogy az em be ri ség csa lád ja min den egyes tag ja mél -
tó sá gá nak, va la mint egyen lõ és el ide ge nít he tet len jo ga i -
nak el is me ré se al kot ja a sza bad ság, az igaz ság és a béke
alap ját a vi lá gon.” A C–377/98. sz. Hol lan dia kont ra Eu ró -
pai Par la ment és Ta nács ügy ben 2001. ok tó ber 9-én ho zott
íté le té ben (EBHT 2001., I–7079., in do ko lás: 70–77. pont)
a Bí ró ság meg erõ sí tet te, hogy az em be ri mél tó ság alap jo ga 
az uni ós jog ré szét ké pe zi.

Eb bõl kö vet ke zõ en egyet len, a Char tá ban meg ál la pí tott
jog sem gya ko rol ha tó úgy, hogy az má sok em be ri mél tó sá -
gát sér te né, to váb bá az em be ri mél tó ság az e Char tá ban
meg ál la pí tott jo gok lé nye gi tar tal má nak ré sze. Ezért ak kor 
is tisz te let ben kell tar ta ni, ha az adott jog maga kor lá to zott
ter je del mû.

Ma gya rá zat a 2. cikk hez – Az élet hez  való jog

E cikk (1) be kez dé se az em be ri jo gok és alap ve tõ sza -
bad sá gok vé del mé rõl  szóló eu ró pai egyez mény (Em be ri
Jo gok Eu ró pai Egyez mé nye – EJEE) 2. cikke (1) be kez dé -
sé nek elsõ mon da tán ala pul, amely nek szö ve ge a követ -
kezõ:

* Szer kesz tõi meg jegy zés: a Szer zõ dé sek cik ke i re  való hi vat ko zá sok ki -
iga zí tás ra, valamint né hány nyilván való hiba he lyes bí tés re ke rült.

** Meg je lent: az Eu ró ai Unió Hi va ta los Lap ja C 303/02. szám, 2007. 12.
14., 17. o.
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„1. Tör vény védi min den ki nek az élet hez  való jo gát. ...”

2. A ren del ke zés ha lál bün te tés re vo nat ko zó má so dik
mon da ta ha tá lyát vesz tet te az EJEE ha to dik ki egé szí tõ
jegy zõ köny vé nek 1. cikke ha tály ba lé pé sé vel, amely nek
szö ve ge a kö vet ke zõ:

„A ha lál bün te tést el kell tö röl ni. Sen kit sem le het ha lál -
bün te tés re ítél ni, sem ki vé gez ni.”

A Char ta 2. cikké nek (2) be kez dé se ezen a ren del ke zé -
sen ala pul.

3. A Char ta 2. cikké nek ren del ke zé sei meg fe lel nek az
EJEE és ki egé szí tõ jegy zõ köny vei fen ti cik ke i nek. Tar tal -
muk és ter je del mük – a Char ta 52. cikké nek (3) be kez dé se
ér tel mé ben – meg egye zik. Erre fi gye lem mel az EJEE-ben
meg je le nõ „ne ga tív” meg ha tá ro zást úgy szin tén a Char ta
al ko tó ré szé nek kell te kin te ni:

a) Az EJEE 2. cikke (2) be kez dé sé nek szö ve ge a kö vet -
ke zõ:

„Az élet tõl  való meg fosz tást nem le het e cikk meg sér té -
se ként el kö ve tett nek te kin te ni ak kor, ha az a fel tét le nül
szük sé ges nél nem na gyobb erõ szak al kal ma zá sá ból ered:

a) sze mé lyek jog ta lan erõ szak kal szem be ni vé del me
ér de ké ben;

b) tör vényes le tar tóz ta tás fo ga na to sí tá sa vagy a tör -
vényesen fog va tar tott sze mély szö ké sé nek meg aka dá lyo -
zá sa ér de ké ben;

c) za var gás vagy fel ke lés el foj tá sa cél já ból tör -
vényesen tett in téz ke dés ese tén.”

b) Az EJEE ha to dik ki egé szí tõ jegy zõ köny vé nek
2. cikke a kö vet ke zõ:

„Egy ál lam tör vényhozása ren del kez het ha lál bün te tés -
rõl há bo rú ide jén vagy há bo rú köz vet len ve szé lye ide jén; a 
ha lál bün te tést ez eset ben is csak e tör vényhozás ál tal meg -
sza bott ese tek ben és elõ írt ren del ke zé sek nek meg fe le lõ en
le het al kal maz ni. ...”

Ma gya rá zat a 3. cikk hez – A sze mé lyi sért he tet len ség -
hez  való jog

1. A C–377/98. sz. Hol lan dia kont ra Eu ró pai Par la ment 
és Ta nács ügy ben 2001. ok tó ber 9-én ho zott íté le té ben
(EBHT 2001., I–7079., in do ko lás: 70., 78–80. pont) a Bí -
ró ság meg erõ sí tet te, hogy a sze mé lyi sért he tet len ség hez
 való alap ve tõ jog az uni ós jog ré szét ké pe zi és – az or vos -
tu do mány és bi o ló gia te rü le tén – ma gá ban fog lal ja a do nor 
és a re ci pi ens sza bad és tá jé koz ta tá son ala pu ló be le egye -
zé sét.

2. A Char ta 3. cikké nek el ve it az Eu ró pa Ta nács nak az
em be ri jo gok ról és a bio me di ci ná ról  szóló egyez mé nye
(ETS 164) és ki egé szí tõ jegy zõ köny ve (ETS 168) is tar tal -
maz za. A Char tá nak nem cél ja az ezen el vek tõl  való el té -
rés, így ki zá ró lag a sza po rí tá si célú kló no zást tilt ja. A kló -
no zás egyéb for má it nem en ge dé lye zi és nem is tilt ja. Kö -
vet ke zés kép pen a tör vényhozót nem aka dá lyoz za meg a
kló no zás egyéb for má i nak ti lal ma zá sá ban.

3. Az eu ge ni kai, kü lö nö sen az egyed ki vá lasz tást cél zó
gya kor lat ra tör té nõ hi vat ko zás azok ra a le het sé ges hely ze -
tek re utal, ame lyek ben ki vá lasz tá si prog ra mo kat szer vez -
nek és haj ta nak vég re, be le ért ve töb bek kö zött a ste ri li zá -
lá si moz gal ma kat, a kény sze rí tett ter hes sé get, a kö te le zõ
et ni kai há zas sá got ..., va la mennyi, a Nem zet kö zi Bün te tõ -
bí ró ság 1998. jú li us 17-én, Ró má ban el fo ga dott sta tú tu ma
ál tal (lásd 7. cikk (1) be kez dés g) pont) nem zet kö zi bûn -
cse lek mény nek te kin tett ak tust.

Ma gya rá zat a 4. cikk hez – A kín zás és az em ber te len
vagy meg alá zó bá nás mód és bün te tés ti lal ma

A 4. cikk ben meg ál la pí tott jog és an nak szö ve ge zé se az
EJEE 3. cikké ben biz to sí tott jog gal meg egye zõ: „Sen kit
nem le het kín zás nak vagy em ber te len, meg alá zó bá nás -
mód nak vagy bün te tés nek alá vet ni”. A Char ta 52. cikké -
nek (3) be kez dé se ér tel mé ben e jog tar tal ma és ter je del me
azo nos az EJEE cik ké vel.

Ma gya rá zat az 5. cikk hez – A rab szol ga ság és a kény -
szer mun ka ti lal ma

1. Az 5. cikk (1) és (2) be kez dé sé ben le fek te tett jog
meg fe lel az EJEE azo nos szö ve ge zé sû 4. cikke (1) és
(2) be kez dé sé nek. Tar tal ma és ter je del me – a Char ta
52. cikké nek (3) be kez dé se ér tel mé ben – azo nos az EJEE
hi vat ko zott cik ké vel. Kö vet ke zés kép pen:

– az (1) be kez dés ben biz to sí tott jog bár mely kor lá to zá -
sa jog el le nes;

– a (2) be kez dés ben em lí tett „kény szer mun ka vagy kö -
te le zõ mun ka” fo gal mát az EJEE 4. cikké nek (3) be kez dé -
sé ben ta lál ha tó fo ga lom meg ha tá ro zás ra fi gye lem mel kell
ér tel mez ni:

„3. E cikk szem pont já ból a „kény szer- vagy kö te le zõ
mun ka” ki fe je zés nem fog lal ja ma gá ban:

a) azt a mun kát, ame lyet az Egyez mény 5. cikke ren -
del ke zé se i nek meg fe le lõ en esz kö zölt le tar tóz ta tás fo lya -
mán, vagy az ilyen le tar tóz ta tás ból tör tént fel té te les sza -
bad láb ra he lye zés ide jén ál ta lá ban meg kö ve tel nek;

b) a ka to nai jel le gû szol gá la tot, il le tõ leg a ka to nai szol -
gá la tot lel ki is me re ti okok ból meg ta ga dó sze mé lyek ese té -
ben olyan or szá gok ban, ame lyek ben ezt el is me rik, a kö te -
le zõ ka to nai szol gá lat he lyett meg kí vánt szol gá la tot;

c) a kö zös ség lé tét vagy jó lé tét fe nye ge tõ szük ség ál la -
pot vagy ter mé sze ti csa pás ese tén elõ írt szol gá la tot;

d) a ren des ál lam pol gá ri kö te le zett sé gek kö ré be tar to zó 
mun kát vagy szol gá la tot.”

2. A (3) be kez dés köz vet le nül az em be ri mél tó ság ból
ered, és fi gye lem mel van a szer ve zett bû nö zés kö zel múlt -
be li fej lõ dé sé re, így az il le gá lis be ván dor lás ra, vagy a sze -
xu á lis ki zsák má nyo lás ra épü lõ, ha szon szer zé si célú há ló -
za tok ra. Az Eu ro pol-egyez mény mel lék le te – a sze xu á lis
ki zsák má nyo lá si célú em ber ke res ke de lem re uta ló – kö vet -
ke zõ fo ga lom meg ha tá ro zást tar tal maz za: „em ber ke res ke -
de lem: va la mely sze mély tény le ges és jog el le nes alá ve té se 
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más sze mé lyek aka ra tá nak erõ szak, fe nye ge tés vagy meg -
té vesz tés al kal ma zá sá val, vagy füg gõ sé gi vi szony ki hasz -
ná lá sá val, az aláb bi cél lal: pros ti tu ál tak ki zsák má nyo lá sa,
kis ko rú ak sze xu á lis ki zsák má nyo lá sá nak for mái, kis ko rú -
ak kal szem be ni erõ szak vagy el ha gyott gyer me kek kel
foly ta tott ke res ke de lem”. Az uni ós vív má nyok közé il lesz -
tett Schen ge ni Vég re haj tá si Egyez mény VI. fe je ze te,
amely nek az Egye sült Ki rály ság és Ír or szág is ré sze se, a
27. cikké nek (1) be kez dé sé ben az il le gá lis be ván dor lás ra
épü lõ há ló za tok ra uta ló kö vet ke zõ meg ha tá ro zást tar tal -
maz za: „A Szer zõ dõ Fe lek kö te le zett sé get vál lal nak arra,
hogy meg fe le lõ szank ci ó kat ve zet nek be azok el len a sze -
mé lyek el len, akik anya gi ha szon szer zés cél já ból se gí tik
vagy meg kí sér lik elõ se gí te ni egy kül föl di be uta zá sát a
Szer zõ dõ Fe lek egyi ké nek te rü le té re, il let ve tar tóz ko dá sát
an nak te rü le tén, meg sért ve ez zel az il le tõ Szer zõ dõ Fél nek 
a kül föl di ek be uta zá sá ra és tar tóz ko dá sá ra vo nat ko zó jog -
sza bá lya it”. 2002. jú li us 19-én a Ta nács az em ber ke res ke -
de lem el le ni küz de lem rõl  szóló ke ret ha tá ro za tot fo ga dott
el (HL L 203., 2002.8.1., 1.o.), amely nek 1. cikke rész le te -
sen meg ha tá roz za azo kat a mun ká ra kény sze rí tés sel vagy
sze xu á lis ki zsák má nyo lás sal össze füg gõ em ber ke res ke de -
lem mel kap cso la tos bûn cse lek mé nye ket, ame lye ket a tag -
ál la mok nak e ke ret ha tá ro zat alap ján bün te ten dõ vé kell
ten ni ük.

II. CÍM – SZABADSÁGOK

Ma gya rá zat a 6. cikk hez – A sza bad ság hoz és biz ton -
ság hoz  való jog

A 6. cikk ben meg ál la pí tott jo gok meg egyez nek az EJEE 
5. cikké ben meg ál la pí tott jo gok kal, és a Char ta 52. cikké -
nek (3) be kez dé se ér tel mé ben tar tal muk és ter je del mük
azo nos. Eb bõl kö vet ke zõ en az e jo gok ra jog sze rû en al kal -
maz ha tó kor lá to zás mér té ke nem ha lad hat ja meg az EJEE
5. cikke ál tal meg en ge det tet:

„1. Min den ki nek joga van a sza bad ság ra és a sze mé lyi
biz ton ság ra. Sza bad sá gá tól sen kit sem le het meg fosz ta ni,
ki vé ve az aláb bi ese tek ben és a tör vény ben meg ha tá ro zott
el já rás út ján:

a) tör vényes õri zet ben tar tás az ille té kes bí ró ság ál tal
tör tént el íté lést kö ve tõ en;

b) olyan sze mély tör vényes le tar tóz ta tá sa vagy õri zet be 
vé te le, aki nem tesz ele get a bí ró ság tör vényes ren del ke zé -
sé nek, il le tõ leg a tör vény ál tal meg ál la pí tott kö te le zett ség
tel je sí té sé nek biz to sí tá sa cél já ból tör té nõ le tar tóz ta tás
vagy õri zet be vé tel;

c) tör vényes le tar tóz ta tás vagy õri zet be vé tel ab ból a
cél ból, hogy e bûn cse lek mény el kö ve té se ala pos gya nú ja
 miatt az ille té kes ha tó ság elé ál lít sák, vagy ami kor éssze rû
ok nál fog va szük sé ges, hogy meg aka dá lyoz zák bûn cse -
lek mény el kö ve té sé ben vagy an nak el kö ve té se után a szö -
kés ben;

d) a kis ko rú õri zet be vé te le tör vényes ren del ke zés alap -
ján ne ve lé si fel ügye let cél já ból vagy tör vényes õri zet ben
tar tá sa az ille té kes ha tó ság elé ál lí tás cél já ból;

e) tör vényes õri zet be vé tel fer tõ zõ be teg sé gek ter je dé -
sé nek meg aka dá lyo zá sa cél já ból, va la mint el me be te gek,
al ko ho lis ták, ká bí tó szer-él ve zõk vagy csa var gók õri zet be
vé te le;

f) tör vényes le tar tóz ta tás vagy õri zet be vé tel az or szág -
ba  való jog ta lan be lé pés meg aka dá lyo zá sa cél já ból vagy
olyan sze mély tör vényes le tar tóz ta tá sa vagy õri zet be vé te -
le, aki el len in téz ke dés van fo lya mat ban ki uta sí tá sa vagy
ki ada tá sa cél já ból.

2. Min den le tar tóz ta tott sze mélyt ha la dék ta la nul az ál -
ta la ér tett nyel ven tá jé koz tat ni kell le tar tóz ta tá sa oka i ról és 
az el le ne fel ho zott vád ról.

3. E cikk 1. c) be kez dé sé nek ren del ke zé sé vel össz -
hang ban le tar tóz ta tott vagy õri zet be vett min den sze mélyt
ha la dék ta la nul bíró vagy a tör vény ál tal bí rói ha tás kör rel
fel ru há zott más tiszt ség vi se lõ elé kell ál lí ta ni, és a le tar tóz -
ta tott vagy õri zet be vett sze mély nek joga van arra, hogy
éssze rû idõ ha tá ron be lül tár gya lást tart sa nak ügyé ben
vagy a tár gya lá sig sza bad láb ra he lyez zék. A sza bad láb ra
he lye zés olyan fel té te lek hez köt he tõ, me lyek biz to sít ják a
tár gya lá son  való meg je le nést.

4. Sza bad sá gá tól le tar tóz ta tás vagy õri zet be vé tel foly -
tán meg fosz tott min den sze mély nek joga van olyan el já -
rás hoz, mely nek so rán õri zet be vé te lé nek tör -
vényességérõl a bí ró ság rö vid ha tár idõn be lül dönt, és tör -
vényellenes õri zet be vé te le ese tén sza bad láb ra he lye zé sét
ren de li el.

5. Min den ki nek, aki e cikk ren del ke zé se i nek meg sér té -
sé vel vég re haj tott le tar tóz ta tás vagy õri zet be vé tel ál do za -
ta, joga van kár ta la ní tás ra.”

A 6. cikk ben sze rep lõ jo go kat tisz te let ben kell tar ta ni,
ki vált kép pen, ami kor az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács –
az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés 82., 83., és
85. cikke alap ján – a bün te tõ ügyek ben foly ta tott igaz ság -
ügyi együtt mû kö dés te rü le tén jog al ko tá si ak tu so kat fo gad
el, kü lö nös te kin tet tel a bûn cse lek mé nyek és bün te té si té -
te lek osz tá lyo zá sá val, va la mint bi zo nyos el já rás jo gi vo -
nat ko zá sok kal kap cso la tos kö zös sza bá lyo zá si mi ni mu -
mok meg ha tá ro zá sá ra.

Ma gya rá zat a 7. cikk hez – A ma gán- és a csa lá di élet
tisz te let ben tar tá sa

A 7. cikk ben biz to sí tott jog meg fe lel az EJEE 8. cikke
ál tal biz to sí tott jog nak. A tech ni kai fej lõ dés re fi gye lem -
mel a „le ve le zés” szót a „kap cso lat tar tás” szó vál tot ta fel.

Az 52. cikk (3) be kez dé sé vel össz hang ban e jog tar tal -
ma és ter je del me azo nos az EJEE meg fe le lõ cik ké vel. Eb -
bõl kö vet ke zõ leg az e jog ra jog sze rû en al kal maz ha tó kor -
lá to zás mér té ke azo nos az EJEE 8. cikké ben megenge -
dettel:
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„1. Min den ki nek joga van arra, hogy ma gán- és csa lá di
éle tét, la ká sát és le ve le zé sét tisz te let ben tart sák.

2. E jog gya kor lá sá ba ha tó ság csak a tör vény ben meg -
ha tá ro zott, olyan ese tek ben avat koz hat be, ami kor az egy
de mok ra ti kus tár sa da lom ban a nem zet biz ton ság, a köz biz -
ton ság vagy az or szág gaz da sá gi jó lé te ér de ké ben, za var -
gás vagy bûn cse lek mény meg elõ zé se, a köz egész ség vagy
az er köl csök vé del me, avagy má sok jo ga i nak és sza bad sá -
ga i nak vé del me ér de ké ben szük sé ges.”

Ma gya rá zat a 8. cikk hez – A sze mé lyes ada tok vé del me

E cikk az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés
286. cikkén, a sze mé lyes ada tok fel dol go zá sa vo nat ko zá -
sá ban az egyé nek vé del mé rõl és az ilyen ada tok sza bad
áram lá sá ról  szóló 95/46/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi
irány el ven (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.), és az EJEE
8. cikkén, va la mint az Eu ró pa Ta nács nak az egyé nek nek a
sze mé lyes ada tok gépi fel dol go zá sa so rán  való vé del mé rõl 
 szóló, 1981. ja nu ár 28-i egyez mé nyén ala pult, ame lyet va -
la mennyi tag ál lam meg erõ sí tett. Az EK-Szer zõ dés
286. cikke he lyé be az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló
szer zõ dés 16. cikke és az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló
szer zõ dés 39. cikke lép. Ugyan csak meg kell em lí te ni a
sze mé lyes ada tok kö zös sé gi in téz mé nyek és szer vek ál tal
tör té nõ fel dol go zá sa te kin te té ben az egyé nek vé del mé rõl,
va la mint az ilyen ada tok sza bad áram lá sá ról  szóló
45/2001/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de le tet (HL
L 8., 2001.1.12., 1. o.). A fent em lí tett irány elv és ren de let
ren del ke zé se ket tar tal maz a sze mé lyes ada tok vé del mé hez 
 való jog gya kor lá sá nak fel té te le i rõl és kor lá ta i ról.

Ma gya rá zat a 9. cikk hez – A há zas ság kö tés hez és a csa -
lád ala pí tás hoz  való jog

E cikk az EJEE 12. cikkén ala pul, amely a kö vet ke zõ -
kép pen szól: „A há zas ság kö té si kor ha tárt el ért fér fi ak nak
és nõk nek jo guk van a há zas ság kö tés re és a csa lád ala pí tás -
ra, az e jog gya kor lá sát sza bá lyo zó ha zai tör vények sze -
rint.” E cikk szö ve ge zé se kor sze rû sí tés re ke rült an nak ér -
de ké ben, hogy azon ese tek is a ha tá lya alá tar toz za nak,
ami kor a nem ze ti jog sza bá lyok a há zas sá gon kí vül más út -
ját is el fo gad ják a csa lád ala pí tás nak. E cikk nem tilt ja és
nem is biz to sít ja a há zas sá gi stá tus meg adá sát két azo nos
nemû sze mély egye sü lé sé nek. E jog te hát ha son ló az EJEE 
ál tal biz to sí tott jog hoz, ugyan ak kor al kal ma zá si köre tá -
gabb le het, amennyi ben a nem ze ti jog sza bá lyok így ren -
del kez nek.

Ma gya rá zat a 10. cikk hez – A gon do lat-, a lel ki is me ret-
és a val lás sza bad ság

A (1) be kez dés ben biz to sí tott jog meg fe lel az EJEE
9. cikké ben biz to sí tott jog nak, és a Char ta 52. cikke (3) be -
kez dé sé vel össz hang ban az zal tar tal ma és ter je del me is
meg egye zõ. A kor lá to zá sok nak ezért fi gye lem mel kell

len ni ük az EJEE 9. cikké nek (2) be kez dé sé re, amely nek
szö ve ge a kö vet ke zõ: „A val lás vagy meg gyõ zõ dés ki fe je -
zés re jut ta tá sá nak sza bad sá gát csak a tör vény ben meg ha -
tá ro zott, olyan kor lá to zá sok nak le het alá vet ni, ame lyek
egy de mok ra ti kus tár sa da lom ban a köz biz ton ság, a köz -
rend, köz egész ség vagy az er köl csök, il le tõ leg má sok jo -
ga i nak és sza bad sá ga i nak vé del me ér de ké ben szük sé ge -
sek.”

A (2) be kez dés ben biz to sí tott jog meg fe lel a nem ze ti al -
kot má nyos ha gyo má nyok nak és a nem ze ti jog sza bá lyok e
te rü le ten vég be ment fej lõ dé sé nek.

Ma gya rá zat a 11. cikk hez – A vé le mény nyil vá ní tás és a
tá jé ko zó dás sza bad sá ga

1. A 11. cikk meg fe lel az EJEE 10. cikké nek, amely nek 
szö ve ge a kö vet ke zõ:

„1. Min den ki nek joga van a vé le mény nyil vá ní tás sza -
bad sá gá hoz. Ez a jog ma gá ban fog lal ja a vé le mény al ko tás
sza bad sá gát és az in for má ci ók, esz mék meg is me ré sé nek
és köz lé sé nek sza bad sá gát or szág ha tá rok ra te kin tet nél kül
és anél kül, hogy ebbe ha tó sá gi szerv be avat koz has son. Ez
a cikk nem aka dá lyoz za, hogy az ál la mok a rá dió, te le ví zió 
vagy moz gó kép vál la la tok mû kö dé sét en ge dé lye zés hez
kös sék.

2. E kö te le zett sé gek kel és fe le lõs ség gel együtt járó sza -
bad sá gok gya kor lá sa a tör vény ben meg ha tá ro zott, olyan
alak sze rû sé gek nek, fel té te lek nek, kor lá to zá sok nak vagy
szank ci ók nak vet he tõ alá, ame lyek szük sé ges in téz ke dé -
sek nek mi nõ sül nek egy de mok ra ti kus tár sa da lom ban a
nem zet biz ton ság, a te rü le ti sér tet len ség, a köz biz ton ság, a
za var gás vagy bû nö zés meg elõ zé se, a köz egész ség vagy
az er köl csök vé del me, má sok jó hír ne ve vagy jo gai vé del -
me, a bi zal mas ér te sü lés köz lé sé nek meg aka dá lyo zá sa
vagy a bí ró sá gok te kin té lyé nek és pár tat lan sá gá nak fenn -
tar tá sa cél já ból”.

Az 52. cikk (3) be kez dé se ér tel mé ben e jog tar tal ma és
al kal ma zá si köre azo nos az EJEE-ben biz to sí tot tak kal. A
kor lá to zá sok, ame lyek nek e jog alá vet he tõ, ezért nem ha -
lad hat ják meg az EJEE 10. cikké nek (2) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott kor lá to zá so kat, nem érint ve azo kat a kor lá -
to zá so kat, amely nek az uni ós ver seny jog vet he ti alá a tag -
ál la mok nak az en ge dé lye zé si sza bá lyok be ve ze té sé re vo -
nat ko zó, az EJEE 10. cikke (1) be kez dé sé nek har ma dik
mon da tá ban em lí tett jo gát.

2. E cikk (2) be kez dé se a tö meg tá jé koz ta tás sza bad sá -
gá ra vo nat ko zó an mond ja ki az (1) be kez dés bõl kö vet ke zõ 
jo go kat. E be kez dés a Bí ró ság te le ví zi ó ra vo nat ko zó ítél -
ke zé si gya kor la tán ala pul, kü lö nö sen a Stich ting Col lec ti -
e ve An ten ne vo or zi e ning Go u da és tár sai C–288/89. sz.
ügy ben 1991. jú li us 25-én ho zott íté le ten (EBHT 1991.,
I–4007. o.), va la mint az EK-Szer zõ dés hez és mos tan tól a
Szer zõ dé sek hez csa tolt, a tag ál la mok ban tör té nõ köz cé lú
mû sor szol gál ta tás rend sze ré rõl  szóló jegy zõ köny vön, to -
váb bá a 89/552/EGK ta ná csi irány el ven (kü lö nö sen
17. pre am bu lum be kez dé sén) ala pul.
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Ma gya rá zat a 12. cikk hez – A gyü le ke zés és az egye sü -
lés sza bad sá ga

1. A (1) be kez dés az EJEE 11. cikké nek fe lel meg,
amely nek a szö ve ge a kö vet ke zõ:

„1. Min den ki nek joga van a bé kés célú gyü le ke zés sza -
bad sá gá hoz és a má sok kal  való egye sü lés sza bad sá gá hoz,
be le ért ve ér de kei vé del mé ben a szak szer ve ze tek ala pí tá sát 
és az azok hoz  való csat la ko zás nak a jo gát.

2. E jo gok gya kor lá sát csak a tör vény ben meg ha tá ro -
zott, olyan kor lá to zá sok nak le het alá vet ni, ame lyek egy
de mok ra ti kus tár sa da lom ban a nem zet biz ton ság vagy köz -
biz ton ság, a za var gás vagy bû nö zés meg aka dá lyo zá sa, a
köz egész ség, az er köl csök, il le tõ leg má sok jo gai és sza -
bad sá gai vé del me ér de ké ben szük sé ge sek. Ez a cikk nem
tilt ja, hogy e jo gok nak a fegy ve res erõk, a rend õr ség vagy
az ál lam igaz ga tás tag jai ál tal tör té nõ gya kor lá sát a tör vény 
kor lá toz za.”

E 12. cikk (1) be kez dé se ren del ke zé se i nek tar tal ma
meg egye zik az EJEE ren del ke zé se i nek tar tal má val, al kal -
ma zá si kö rük azon ban tá gabb, mi vel va la mennyi szin ten
al kal maz ha tók, az eu ró pai szin tet is be le ért ve. A Char ta
52. cikke (3) be kez dé sé nek ér tel mé ben a kor lá to zá sok,
ame lyek nek e jog alá vet he tõ, nem ha lad hat ják meg azt a
mér té ket, amely az EJEE 11. cikké nek (2) be kez dé se alap -
ján jog sze rû nek te kint he tõ.

2. E jog a mun ka vál la lók alap ve tõ szo ci á lis jo ga i ról
 szóló kö zös sé gi char ta 11. cikkén is ala pul.

3. E cikk (2) be kez dé se az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer -
zõ dés 10. cikke (4) be kez dé sé nek fe lel meg.

Ma gya rá zat a 13. cikk hez – A mû vé szet és a tu do mány
sza bad sá ga

E jog el sõ sor ban a gon do lat sza bad ság ból, va la mint a
vé le mény nyil vá ní tás sza bad sá gá ból szár ma zik. Az 1. cikk
tisz te let ben tar tá sá val gya ko rol ha tó, és az EJEE 10. cikke
ál tal meg en ge dett kor lá to zá sok nak vet he tõ alá.

Ma gya rá zat a 14. cikk hez – Az ok ta tás hoz  való jog

1. E cikk a tag ál la mok kö zös al kot má nyos ha gyo má -
nya in, va la mint az EJEE ki egé szí tõ jegy zõ köny vé nek
2. cikkén ala pul, amely nek szö ve ge a kö vet ke zõ:

„Sen ki tõl sem sza bad meg ta gad ni az ok ta tás hoz  való jo -
got. Az ál lam az ok ta tás és ta ní tás te rén vál lalt fel adat kö -
rök gya kor lá sa so rán kö te les tisz te let ben tar ta ni a szü lõk
val lá si és vi lág né ze ti meg gyõ zõ dé sé vel össz hang ban lévõ
ok ta tás hoz és ta ní tás hoz  való jo got.”

Cél sze rû nek tûnt e cikk ha tá lyát a szak kép zés ben és a
to vább kép zés ben  való rész vé tel re is ki ter jesz te ni (lásd a
mun ka vál la lók alap ve tõ szo ci á lis jo ga i ról  szóló kö zös sé gi
char ta 15. pont ját és a Szo ci á lis Char ta 10. cikkét), va la -
mint az in gye nes kö te le zõ ok ta tás el vét is be le fog lal ni. A
meg fo gal ma zás sze rint ez utób bi elv csu pán azt fog lal ja

ma gá ban, hogy a kö te le zõ ok ta tás te kin te té ben min den
gyer mek nek joga van olyan in téz mény be jár ni, amely in -
gye nes ok ta tást biz to sít. Nem írja elõ azon ban, hogy va la -
mennyi ok ta tást, szak kép zést és to vább kép zést biz to sí tó
in téz mény, kü lö nö sen egy ma gán in téz mény, in gye nes le -
gyen. Nem tilt ja azt sem, hogy egyes sa já tos ok ta tá si for -
má kért fi zet ni kell jen, amennyi ben az ál lam meg te szi a
szük sé ges in téz ke dé se ket a pénz ügyi kom pen zá ció biz to -
sí tá sa ér de ké ben. Annyi ban, amennyi ben a Char ta al kal -
ma zan dó az Uni ó ra, ez azt je len ti, hogy az Uni ó nak a kép -
zé si po li ti ká já ban tisz te let ben kell tar ta nia a kö te le zõ ok ta -
tás in gye nes sé gét, ugyan ak kor új ha tás kö rö ket ter mé sze te -
sen nem te remt. Ami a szü lõk jo gát il le ti, azt a 24. cikk ren -
del ke zé se i vel össze füg gés ben kell ér tel mez ni.

2. A ma gán- vagy köz ok ta tá si in téz mény ala pí tá sá nak
joga a vál lal ko zás sza bad sá gá nak egyik for má ja ként biz to -
sí tott, azon ban ki zá ró lag a de mok ra ti kus el vek tisz te let ben 
tar tá sá nak kor lá tai és a nem ze ti jog sza bá lyok ál tal meg ha -
tá ro zott ren del ke zé sek ke re tei kö zött gya ko rol ha tó.

Ma gya rá zat a 15. cikk hez – A fog lal ko zás meg vá lasz tá -
sá nak sza bad sá ga és a mun ka vál la lás hoz  való jog

A Bí ró ság ítél ke zé si gya kor la tá ban el is me ri a 15. cikk
(1) be kez dé sé ben fog lalt sza bad sá got: a fog lal ko zás meg -
vá lasz tá sá nak sza bad sá gát (lásd, töb bek kö zött, a 4/73. sz.
Nold-ügy ben 1974. má jus 14-én ho zott íté le tet [EBHT
1974., 491. o.], in do ko lás: 12–14. pont, a 44/79. sz. Ha u -
er-ügy ben 1979. de cem ber 13-án ho zott íté le tet [EBHT
1979., 3727. o.] és a 234/85. sz. Kell er-ügy ben 1986. ok tó -
ber 8-án ho zott íté le tet [EBHT 1986., 2897. o., in do ko lás:
8. pont]).

E be kez dés ugyan csak me rít az 1961. ok tó ber 18-án alá -
írt és va la mennyi tag ál lam ál tal meg erõ sí tett Eu ró pai Szo -
ci á lis Char ta 1. cikké nek (2) be kez dé sé bõl, va la mint az
1989. de cem ber 9-i, a mun ka vál la lók alap ve tõ szo ci á lis jo -
ga i ról  szóló char ta 4. pont já ból. A „mun ka fel té te lek” ki fe -
je zést az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés
156. cikke alap ján kell ér tel mez ni.

A (2) be kez dés ren del ke zik az Eu ró pai Unió mû kö dé sé -
rõl  szóló szer zõ dés 26. és 45. cikké ben, va la mint a 49. és
56. cikké ben biz to sí tott jo gok ról, ne ve ze te sen a mun ka -
vál la lók moz gá sá nak sza bad sá gá ról, a le te le pe dés és a
szol gál ta tás nyúj tás sza bad sá gá ról.

A (3) be kez dés az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló
szer zõ dés 153. cikke (1) be kez dé sé nek g) pont ján, to váb bá 
az 1961. ok tó ber 18-án alá írt és va la mennyi tag ál lam ál tal
meg erõ sí tett Eu ró pai Szo ci á lis Char ta 19. cikké nek (4) be -
kez dé sén ala pul. Te hát a Char ta 52. cikké nek (2) be kez dé -
sét kell al kal maz ni. Az Unió va la mely tag ál la má nak lo bo -
gó ja alatt ha jó zó hajó le gény sé gé be  való har ma dik ál la -
mok be li ál lam pol gár sá gú ha jó sok fel vé te lé nek kér dé sét az 
uni ós jog, va la mint a nem ze ti jog sza bá lyok és gya kor lat
ren de zi.
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Ma gya rá zat a 16. cikk hez – A vál lal ko zás sza bad sá ga

E cikk a Bí ró ság ítél ke zé si gya kor la tán ala pul, amely el -
is mer te a ke res ke del mi és gaz da sá gi te vé keny ség gya kor -
lá sá nak sza bad sá gát (lásd a 4/73. sz. Nold-ügy ben 1974.
má jus 14-én ho zott íté le tet [EBHT 1974., 491. o., in do ko -
lás: 14. pont] és a 230/78. sz. SpA Eri da nia és tár sai ügy -
ben 1979. szep tem ber 27-én ho zott íté le tet [EBHT 1979.,
2749. o., in do ko lás: 20. és 31. pont]), va la mint a szer zõ dé -
si sza bad sá got (lásd, töb bek kö zött, a 151/78. sz. Suk ker -
fab ri ken Nyko bing-ügy ben ho zott íté le tet [EBHT 1979.,
1. o., in do ko lás: 19. pont] és a C–240/97. sz. Spa nyol or -
szág kont ra Bi zott ság ügy ben 1999. ok tó ber 5-én ho zott
íté le tet [EBHT 1999., I–6571. o., in do ko lás: 99. pont]), to -
váb bá az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés
119. cikké nek (1) és (3) be kez dé sén, amely el is me ri a sza -
bad ver senyt. Ter mé sze te sen e jo got az uni ós jog és a nem -
ze ti jog sza bá lyok tisz te let ben tar tá sá val kell gya ko rol ni. E
jog a Char ta 52. cikké nek (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott 
kor lá to zá sok nak vet he tõ alá.

Ma gya rá zat a 17. cikk hez – A tu laj don hoz  való jog

E cikk az EJEE ki egé szí tõ jegy zõ köny vé nek 1. cikkén
ala pul:

„Min den ter mé sze tes vagy jogi sze mély nek joga van ja -
vai tisz te let ben tar tá sá hoz. Sen kit sem le het tu laj do ná tól
meg fosz ta ni, ki vé ve, ha ez köz ér dek bõl és a tör vény ben
meg ha tá ro zott fel té te lek, va la mint a nem zet kö zi jog ál ta lá -
nos el vei sze rint tör té nik.

Az elõ zõ be kez dés ben fog lal tak nem kor lá toz zák az ál -
la mok jo gát olyan tör vények al kal ma zá sá ban, me lye ket
szük sé ges nek ítél nek ah hoz, hogy a ja vak nak a köz ér de -
ké ben tör té nõ hasz ná la tát sza bá lyoz has sák, il le tõ leg az
adók, más köz ter hek vagy bír sá gok meg fi ze té sét biz to sít -
sák.”

E jog va la mennyi nem ze ti al kot mány kö zös alap jo ga.
Azt a Bí ró ság ítél ke zé si gya kor la tá ban szá mos eset ben el -
is mer te, el sõ ként a Ha u er-ügy ben 1979. de cem ber 13-án
ho zott íté le té ben (EBHT 1979., 3727. o.). A szö ve ge zés
kor sze rû sö dött, ugyan ak kor az 52. cikk (3) be kez dé sé nek
ér tel mé ben e jog tar tal ma és ter je del me azo nos az EJEE ál -
tal biz to sí tott jo gé val, és ki zá ró lag az ab ban meg ha tá ro zott 
kor lá to zá sok nak vet he tõ alá.

A szel le mi tu laj don vé del me a tu laj don hoz  való jog
egyik for má ja, ame lyet a (2) be kez dés kü lön em lít, te kin -
tet tel an nak nö vek võ je len tõ sé gé re és a má sod la gos kö zös -
sé gi jog ra. A szel le mi tu laj don kö ré be nem csu pán az iro -
dal mi és mû vé sze ti tu laj don, ha nem töb bek kö zött a sza ba -
dal mi és véd jegy jo gok, va la mint a szom szé dos jo gok is
be le tar toz nak. Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott biz to sí -
té ko kat a szel le mi tu laj don ra is meg fe le lõ en al kal maz ni
kell.

Ma gya rá zat a 18. cikk hez – A me ne dék jog

E cikk szö ve ge az EK-Szer zõ dés 63. cikkén ala pult,
mely nek he lyé be az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer -
zõ dés 78. cikke lép, és amely ki mond ja, hogy az Uni ó nak
tisz te let ben kell tar ta nia a me ne kül tek rõl  szóló gen fi
egyez ményt. Meg kell em lí te ni to váb bá a Szer zõ dé sek hez
csa tolt, az Egye sült Ki rály ság ról és Ír or szág ról  szóló jegy -
zõ köny vet, va la mint a Dá ni á ról  szóló jegy zõ köny vet an -
nak meg ha tá ro zá sá hoz, hogy e tag ál la mok ezen a te rü le ten 
mi lyen mér ték ben al kal maz zák az uni ós jo got, va la mint
hogy e cikk mennyi ben al kal ma zan dó e tag ál la mok ra. E
cikk össz hang ban van a Szer zõ dé sek hez csa tolt, a me ne -
dék jog ról  szóló jegy zõ könyv vel.

Ma gya rá zat a 19. cikk hez – Vé de lem a ki to lon co lás sal,
a ki uta sí tás sal és a ki ada tás sal szem ben

E cikk (1) be kez dé sé nek tar tal ma és al kal ma zá si köre
azo nos az EJEE ne gye dik ki egé szí tõ jegy zõ köny vé nek
kol lek tív ki uta sí tás ról  szóló 4. cikké vel. Cél ja an nak biz to -
sí tá sa, hogy va la mennyi dön tés kü lön vizs gá lat alap ján
szü les sen, és ne le hes sen egy adott or szág va la mennyi ál -
lam pol gá rát egyet len in téz ke dés sel ki uta sí ta ni (lásd to váb -
bá a Pol gá ri és Po li ti kai Jo gok Nem zet kö zi Egyez ség ok -
má nyá nak 13. cikkét).

A (2) be kez dés ma gá ban fog lal ja az Em be ri Jo gok Eu -
ró pai Bí ró sá gá nak az EJEE 3. cikké re vo nat ko zó ítél ke zé si 
gya kor la tát (lásd az Ah med kont ra Auszt ria ügy ben 1996.
de cem ber 17-én ho zott íté le tet [EBHT 1996-VI., 2206. o.]
és a So e ring-ügy ben 1989. jú li us 7-én ho zott íté le tet).

III. CÍM – EGYENLÕSÉG

Ma gya rá zat a 20. cikk hez – A tör vény elõt ti egyen lõ ség

E cikk meg egye zik az zal az ál ta lá nos jogi alap elv vel,
amely va la mennyi eu ró pai al kot mány ré szét ké pe zi, és
ame lyet a Bí ró ság is az uni ós jog alap el ve ként is mert el (a
283/83. sz. Rac ke-ügy ben 1984. no vem ber 13-án ho zott
íté let [EBHT 1984., 3791. o.], a 15/95. sz. EARL-ügy ben
1997. áp ri lis 17-én ho zott íté let [EBHT 1997., I–1961. o.],
va la mint a 292/97. sz. Karls son-ügy ben 2000. áp ri lis
13-án ho zott íté let [EBHT 2000., 2737. o.]).

Ma gya rá zat a 21. cikk hez – A meg kü lön böz te tés ti lal ma

Az (1) be kez dés az EK-Szer zõ dés 13. cik ké bõl – amely -
nek he lyé be mos tan tól az Euró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló 
szer zõ dés 19. cik ke lép –, valamint az EJEE 14. cik ké bõl,
és a ge ne ti kai örök ség te kin te té ben az em ber i jo gok ról és a 
bio me di ci ná ról  szóló egyez mény 11. cik ké bõl me rít.
Annyi ban, amennyi ben egye zik az EJEE 14. cik ké vel, az -
zal össz hang ban al kal ma zan dó.
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Nincs el lent mon dás vagy össze fér he tet len ség az (1) be -
kez dés és az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés
19. cikke kö zött, mi vel al kal ma zá si kö rük és cél juk kü lön -
bö zõ: a 19. cikk ha tás kört ru ház át az Uni ó ra a meg kü lön -
böz te tés egyes – e cikk ben ki me rí tõ en fel so rolt – for mái
el le ni küz de lem cél já ból tör té nõ jog al ko tá si ak tu sok el fo -
ga dá sa ér de ké ben, be le ért ve a tag ál la mok tör vényi, ren de -
le ti vagy köz igaz ga tá si ren del ke zé se i nek har mo ni zá ci ó ját. 
Az ilyen jog al ko tás ki ter jed het a tag ál la mok ha tó sá ga i nak
te vé keny sé gé re (va la mint a ma gán sze mé lyek kö zöt ti kap -
cso la tok ra) az Unió ha tás kö ré be tar to zó va la mennyi te rü -
le ten. Ez zel szem ben a fen ti 21. cikk (1) be kez dé se nem ru -
ház át jog al ko tá si ha tás kört diszk ri mi ná ció el le nes jog sza -
bá lyok el fo ga dá sá ra a tag ál la mok vagy a ma gán sze mé lyek 
ezen mû kö dé si te rü le te in, és a meg kü lön böz te tés ti lal má -
nak ki mon dá sa sem olyan szé les kö rû az em lí tett te rü le te -
ken. E cikk  valójában csu pán az Unió in téz mé nyei és szer -
vei ál tal – a Szer zõ dé sek alap ján át ru há zott ha tás kö rök
gya kor lá sa so rán – meg valósított, va la mint a tag ál la mok
ál tal az uni ós jog vég re haj tá sa so rán meg valósított meg kü -
lön böz te tés ese te i re vo nat ko zik. Az (1) be kez dés nem vál -
toz tat sem a 19. cikk ben biz to sí tott ha tás kö rök ter je del -
mén, sem e cikk ér tel me zé sén.

A (2) be kez dés meg fe lel az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl
 szóló szer zõ dés 18. cikke elsõ be kez dé sé nek, és e cik kel
össz hang ban al kal ma zan dó.

Ma gya rá zat a 22. cikk hez – A kul tu rá lis, val lá si és nyel -
vi sok fé le ség

E cikk az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés 6. cikkén, és
az EK-Szer zõ dés 151. cikké nek a kul tú rá ról  szóló (1) és
(4) be kez dé sén ala pul, amely nek he lyé be az Eu ró pai Unió
mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés 167. cikké nek (1) és (4) be -
kez dé se lép. A kul tu rá lis és nyel vi sok fé le ség tisz te let ben
tar tá sát az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés 3. cikké nek
(3) be kez dé se is elõ ír ja. E cikk az Amsz ter da mi Szer zõ dés
zá ró ok má nyá hoz csa tolt, az egy há zak és a vi lág né ze ti
szer ve ze tek jog ál lá sá ról  szóló 11. nyi lat ko zat ból is me rít,
ame lyet az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés
17. cikke vesz át.

Ma gya rá zat a 23. cikk hez – A nõk és fér fi ak kö zöt ti
egyen lõ ség

E cikk elsõ be kez dé se az EK-Szer zõ dés 2. cikkén és
3. cikké nek (2) be kez dé sén ala pul, amely nek he lyé be az
Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés 3. és az Eu ró pai Unió
mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés 8. cikke lép, mely utób bi az
Unió cél jai kö zött ne ve sí ti a nõk és fér fi ak kö zöt ti egyen -
lõ ség elõ se gí té sét, va la mint az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl
 szóló szer zõ dés 157. cikke (1) be kez dé sén. Me rít to váb bá
az 1996. má jus 3-i, fe lül vizs gált Eu ró pai Szo ci á lis Char ta

20. cikké bõl, va la mint a mun ka vál la lók jo ga i ról  szóló kö -
zös sé gi szo ci á lis char ta 16. pont já ból.

E be kez dés az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ -
dés 157. cikke (3) be kez dé sén, va la mint a fér fi ak és a nõk
kö zöt ti egyen lõ bá nás mód el vé nek a mun ka vál la lás, a
szak kép zés, az elõ me ne tel és a mun ka kö rül mé nyek te rén
tör té nõ vég re haj tá sá ról  szóló 76/207/EGK ta ná csi irány -
elv 2. cikké nek (4) be kez dé sén is ala pul.

A má so dik be kez dés az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl
 szóló szer zõ dés 157. cikke (4) be kez dé sét ve szi át rö vi -
debb for má ban, amely nek ér tel mé ben az egyen lõ bá nás -
mód elve nem aka dá lya bi zo nyos elõ nyö ket nyúj tó in téz -
ke dé sek fenn tar tá sá nak vagy el fo ga dá sá nak ab ból a cél -
ból, hogy az alul rep re zen tált nem szá má ra a szak mai te vé -
keny sé gek foly ta tá sát meg könnyít sék, il let ve hogy a szak -
mai elõ me ne te lük ben õket érõ hát rá nyo kat meg aka dá lyoz -
zák vagy ki egyen lít sék. Az 52. cikk (2) be kez dé sé nek
meg fe le lõ en e be kez dés nem vál toz tat a 157. cikk (4) be -
kez dé sén.

Ma gya rá zat a 24. cikk hez – A gyer me kek jo gai

E cikk a gyer mek jo ga i ról  szóló, New York ban, 1989.
no vem ber 20-án kelt, és va la mennyi tag ál lam ál tal meg -
erõ sí tett egyez mé nyen ala pul, kü lö nö sen an nak 3., 9., 12.
és 13. cikkén.

A (3) be kez dés – fi gye lem mel arra a tény re, hogy a sza -
bad sá gon, a biz ton sá gon és a jog ér vé nye sü lé sén ala pu ló
tér ség lét re ho zá sá nak ré sze ként az uni ós jog sza bá lyok nak
pol gá ri ügyek ben több ál lam ra ki ter je dõ vo nat ko zá sa van,
amely re az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés
81. cikke szük sé ges ha tás kört biz to sít – ma gá ban fog lal -
hat ja a lát ha tá si jo go kat is, ame lyek le he tõ vé te szik, hogy a 
gyer mek mind két szü lõ jé vel rend sze res, sze mé lyes és köz -
vet len kap cso la tot tart son fenn.

Ma gya rá zat a 25. cikk hez – Az idõ sek jo gai

Ez a cikk a fe lül vizs gált Eu ró pai Szo ci á lis Char ta
23. cikké re, va la mint a mun ka vál la lók alap ve tõ szo ci á lis
jo ga i ról  szóló kö zös sé gi char ta 24. és 25. pont já ra tá masz -
ko dik. Ter mé sze te sen a tár sa dal mi és kul tu rá lis élet ben
 való rész vé tel a po li ti kai élet ben  való rész vé telt is ma gá -
ban fog lal ja.

Ma gya rá zat a 26. cikk hez – A fo gya ték kal élõ sze mé lyek 
be il lesz ke dé se

Az e cikk ben fog lalt alap elv az Eu ró pai Szo ci á lis Char ta 
15. cikké re és a mun ka vál la lók alap ve tõ szo ci á lis jo ga i ról
 szóló kö zös sé gi char ta 26. pont já ra tá masz ko dik.
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IV. CÍM – SZOLIDARITÁS

Ma gya rá zat a 27. cikk hez – A mun ka vál la lók joga a vál -
lal ko zás nál a tá jé koz ta tás hoz és kon zul tá ci ó hoz

Ezt a cik ket a fe lül vizs gált Eu ró pai Szo ci á lis Char ta
(21. cikk) és a mun ka vál la lók jo ga i ról  szóló kö zös sé gi
char ta (17. és 18. pont) tar tal maz za. E cik ket az uni ós jog -
ban, va la mint a nem ze ti jog sza bá lyok ban le fek te tett fel té -
te lek mel lett kell al kal maz ni. A meg fe le lõ szin tek re  való
hi vat ko zás az uni ós jog, va la mint a nem ze ti jog sza bá lyok
és gya kor la tok alap ján meg ha tá ro zott szin tek re utal, ame -
lyek – amennyi ben az uni ós jog sza bá lyok így ren del kez -
nek – ma guk ban fog lal hat ják az eu ró pai szin tet. Szá mot te -
võ uni ós vív mány vo nat ko zik erre a te rü let re: az Eu ró pai
Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés 154. és 155. cikke, a
2002/14/EK (az Eu ró pai Kö zös ség mun ka vál la ló i nak tá jé -
koz ta tá sa és a ve lük foly ta tott kon zul tá ció ál ta lá nos ke re -
te), a 98/59/EK (cso por tos lét szám csök ken tés), a
2001/23/EK (vál lal ko zá sok át ru há zá sa), és a 94/45/EK
(Eu ró pai üze mi ta ná csok) irány el vek.

Ma gya rá zat a 28. cikk hez – A kol lek tív tár gya lás hoz
és fel lé pés hez  való jog

Ez a cikk az Eu ró pai Szo ci á lis Char ta 6. cikkén és a
mun ka vál la lók alap ve tõ szo ci á lis jo ga i ról  szóló kö zös sé gi
char tán ala pul (12–14. pont). A kol lek tív fel lé pés hez  való
jo got az Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá ga az EJEE
11. cikke ál tal le fek te tett szak szer ve ze ti jo gok egyik ele -
me ként is mer te el. A kol lek tív tár gya lás meg fe le lõ szint je -
it il le tõ en lásd az elõ zõ cikk re vo nat ko zó ma gya rá za tot. A
kol lek tív fel lé pés gya kor lá sá nak mód ja i ra és kor lá ta i ra, a
sztráj kot is be le ért ve a nem ze ti jog sza bá lyok és gya kor la -
tok az irány adók, be le ért ve a kol lek tív fel lé pés egy szer re
több tag ál lam ban  való vég re haj tá sá nak kér dé sét is.

Ma gya rá zat a 29. cikk hez – A mun ka köz ve tí tõi szol gál -
ta tá sok igény be vé te lé hez  való jog

Ez a cikk az Eu ró pai Szo ci á lis Char ta 1. cikké nek
(3) be kez dé sén és a mun ka vál la lók alap ve tõ szo ci á lis jo -
ga i ról  szóló kö zös sé gi char ta 13. pont ján ala pul.

Ma gya rá zat a 30. cikk hez – Az in do ko lat lan el bo csá tás -
sal szem be ni vé de lem

Ez a cikk a fe lül vizs gált Szo ci á lis Char ta 24. cikké bõl
me rít. Lásd to váb bá a mun ka vál la lók jo ga i nak a vál lal ko -
zá sok át ru há zá sa ese tén tör té nõ vé del mé rõl  szóló
2001/23/EK irány el vet, va la mint a 2002/74/EK irány elv -
vel mó do sí tott, a mun kál ta tó fi ze tés kép te len sé ge ese tén a
mun ka vál la lók vé del mé rõl  szóló 80/987/EGK irány el vet.

Ma gya rá zat a 31. cikk hez – Tisz tes sé ges és igaz sá gos
mun ka fel té te lek

1. E cikk (1) be kez dé se a mun ka vál la lók mun ka he lyi
biz ton sá gá nak és egész ség vé del mé nek ja ví tá sát ösz tön zõ
in téz ke dé sek be ve ze té sé rõl  szóló 89/391/EGK irány el ven
ala pul. A cikk szin tén tá masz ko dik a Szo ci á lis Char ta
3. cikké re, a mun ka vál la lók jo ga i ról  szóló kö zös sé gi char -
ta 19. pont já ra, va la mint a mun ka so rán biz to sí tott mél tó -
ság te kin te té ben a fe lül vizs gált Szo ci á lis Char ta 26. cikké -
re. A „mun ka fel té te lek” ki fe je zést az Eu ró pai Unió mû kö -
dé sé rõl  szóló szer zõ dés 156. cikke alap ján kell ér tel mez ni.

2. A (2) be kez dés a mun ka idõ-szer ve zés egyes szem -
pont ja i ról  szóló 93/104/EK irány el ven, az Eu ró pai Szo ci á -
lis Char ta 2. cikkén, va la mint a mun ka vál la lók jo ga i ról
 szóló kö zös sé gi char ta 8. pont ján ala pul.

Ma gya rá zat a 32. cikk hez – A gyer mek mun ka ti lal ma
és a fi a ta lok mun ka he lyi vé del me

Ez a cikk a fi a tal sze mé lyek mun ka he lyi vé del mé rõl
 szóló 94/33/EK irány el ven, az Eu ró pai Szo ci á lis Char ta
7. cikkén, va la mint a mun ka vál la lók jo ga i ról  szóló kö zös -
sé gi char ta 20–23. pont ján ala pul.

Ma gya rá zat a 33. cikk hez – A csa lád és a mun ka

A 33. cikk (1) be kez dé se az Eu ró pai Szo ci á lis Char ta
16. cikkén ala pul.

A má so dik be kez dés a vá ran dós, a gyer mek ágyas vagy
szop ta tó mun ka vál la lók mun ka he lyi biz ton sá gá nak és
egész ség vé del mé nek ja ví tá sát ösz tön zõ in téz ke dé sek be -
ve ze té sé rõl  szóló 92/85/EGK ta ná csi irány elv re, va la mint
az UNICE, a CEEP és az ESZSZ ál tal a szü lõi sza bad ság -
ról kö tött ke ret meg ál la po dás ról  szóló 96/34/EK irány elv re 
tá masz ko dik. A be kez dés szin tén tá masz ko dik az Eu ró pai
Szo ci á lis Char ta 8. cikké re (anya ság vé del me), va la mint a
fe lül vizs gált Szo ci á lis Char ta 27. cikké re (csa lá dos mun -
ka vál la lók egyen lõ esé lyek hez és egyen lõ bá nás mód hoz
 való joga). Az „anya ság” a fo gan ta tás tól az el vá lasz tá sig
tar tó idõ sza kot je len ti.

Ma gya rá zat a 34. cikk hez – A szo ci á lis biz ton ság
és a szo ci á lis se gít ség nyúj tás

A 34. cikk (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott alap elv az
Euró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés 153. és
156. cik kén, valamint az Euró pai Szo ciá lis Char ta 12. cik -
kén és a mun ka vál lalók jo ga i ról  szóló kö zös sé gi char ta
10. pont ján ala pul. Az alap el vet az Uni ó nak – az Euró pai
Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés 153. és 156. cik ké ben
át ru há zott ha tás kör gya kor lá sa so rán – tisz te let ben kell tar -
ta nia. A szo ciá lis szol gál ta tá sok ra  való hi vat ko zás olyan
ese tek re vo nat ko zik, ame lyek ben a szol gál ta tá sok be ve ze -
té sé nek cél ja meg ha tá ro zott elõ nyök biz to sí tá sa volt,
ugyan ak kor nem je len ti azt, hogy ilyen szol gál ta tá so kat
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lét re kell hoz ni, ami kor azok nem lé tez nek. Az „anya sá -
got” ugyan úgy kell ér tel mez ni, mint az elõ zõ cikk ben.

A má so dik be kez dés az Euró pai Szo ciá lis Char ta
12. cik ké nek (4) be kez dé sén és 13. cik ké nek (4) be kez dé -
sén, valamint a mun ka vál lalók alap ve tõ szo ciá lis jo ga i ról
 szóló kö zös sé gi char ta 2. pont ján ala pul, és az
1408/71/EGK, illetve az 1612/68/EGK ren de let bõl ere dõ
sza bá lyo zást tük rö zi.

A har ma dik be kez dés az Euró pai Szo ciá lis Char ta
13. cik ké bõl, a fe lül vizs gált Szo ciá lis Char ta 30. és
31. cik ké bõl, valamint a kö zös sé gi char ta 10. pont já ból
me rít. Az Uni ó nak – az Euró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló
szer zõ dés 153. cik kén ala pu ló po li ti kák kal össze füg gés -
ben – e jo got tisz te let ben kell tar ta nia.

Ma gya rá zat a 35. cikk hez – Egész ség vé de lem

Az e cikk ben meg ha tá ro zott el vek az EK-szer zõ dés
152. cikkén – amely nek he lyé be az Eu ró pai Unió mû kö dé -
sé rõl  szóló szer zõ dés 168. cikke lép – és az Eu ró pai Szo ci -
á lis Char ta 11. és 13. cikkén ala pul nak. A cikk má so dik
mon da ta át ve szi a 168. cikk (1) be kez dé sét.

Ma gya rá zat a 36. cikk hez – Az ál ta lá nos gaz da sá gi
 érdekû szol gál ta tá sok hoz  való hoz zá fé rés

Ez a cikk tel jes mér ték ben össz hang ban van az Eu ró pai
Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés 14. cikké vel, és nem
hoz lét re új jo got. Csu pán meg ál la pít ja a nem ze ti ren del ke -
zé sek ál tal meg ha tá ro zott ál ta lá nos gaz da sá gi ér de kû szol -
gál ta tá sok hoz  való hoz zá fé rés Unió ál ta li tisz te let ben tar -
tá sá nak el vét, amennyi ben azok a ren del ke zé sek össze -
egyez tet he tõ ek az uni ós jog gal.

Ma gya rá zat a 37. cikk hez – Kör nye zet vé de lem

Az e cikk ben meg ál la pí tott el vek az EK-szer zõ dés 2., 6.
és 174. cikkén ala pul nak, ame lyek he lyé be az Eu ró pai
Uni ó ról  szóló szer zõ dés 3. cikké nek (3) be kez dé se és az
Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés 11. és
191. cikke lép.

E cikk egyes nem ze ti al kot má nyok ren del ke zé se i re is
tá masz ko dik.

Ma gya rá zat a 38. cikk hez – A fo gyasz tók vé del me

Az e cikk ben meg ál la pí tott el vek az Eu ró pai Unió mû -
kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés 169. cikkén ala pul nak.

V. CÍM – A POLGÁROK JOGAI

Ma gya rá zat a 39. cikk hez – Ak tív és passzív vá lasz tó jog
az eu ró pai par la men ti vá lasz tá so kon

A 39. cik ket a Szer zõ dé sek ben meg ál la pí tott fel té te lek -
kel kell al kal maz ni, a Char ta 52. cik ke (2) be kez dé sé nek

meg fe le lõ en. A 39. cikk (1) be kez dé se meg fe lel az Euró -
pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés 20. cik ke (2) be kez -
dé sé ben biz to sí tott jog nak (vö. az e jog gya kor lá sá ra vo -
nat ko zó rész le tes sza bá lyo zás el fo ga dá sá ra vo nat ko zó, az
Euró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés 22. cik ké ben
fog lalt jog alap pal), valamint a 39. cikk (2) be kez dé se meg -
fe lel az Euró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés
14. cik ke (3) be kez dé sé nek. A 39. cikk (2) be kez dé se a de -
mok ra ti kus ál lam vá lasz tá si rend sze ré nek alap el ve it ve szi
át.

Ma gya rá zat a 40. cikk hez – Ak tív és passzív vá lasz tó jog
a hely ha tó sá gi vá lasz tá so kon

Ez a cikk meg fe lel az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló
szer zõ dés 20. cikké nek (2) be kez dé sé ben biz to sí tott jog -
nak (vö. az e jog gya kor lá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá -
lyo zás el fo ga dá sá ra vo nat ko zó, az Eu ró pai Unió mû kö dé -
sé rõl  szóló szer zõ dés 22. cikké ben fog lalt jog alap pal). A
Char ta 52. cikke (2) be kez dé sé nek meg fe le lõ en ez a cikk a
Szer zõ dé sek e cik ke i ben meg ha tá ro zott fel té te lek kel al -
kal ma zan dó.

Ma gya rá zat a 41. cikk hez – A meg fe le lõ ügy in té zés hez
 való jog

A 41. cikk az Unió jog ál la mi lé tén alap szik, mely nek
jel lem zõi olyan ítél ke zé si gya kor lat ból fej lõd tek ki, amely
ne ve ze te sen a meg fe le lõ ügy in té zést ál ta lá nos jogi alap -
elv ként ve zet te be (lásd töb bek kö zött a Bí ró ság nak a
C–255/90. sz. P., Bur ban-ügy ben 1992. már ci us 31-én ho -
zott íté le tét [EBHT 1992., I–2253. o.], il let ve az El sõ fo kú
Bí ró ság nak a T–167/94. sz. Nöl le-ügy ben 1995. szep tem -
ber 18-án [EBHT 1995., II–2589. o.], va la mint a
T–231/97. sz. New Eu ro pe Con sul ting és tár sai ügy ben
1999. jú li us 9-én ho zott íté le tét [EBHT 1999., II–2403.
o.]). En nek a jog nak az elsõ két be kez dés ben fog lalt meg -
fo gal ma zá sa az eset jog ból ered (a Bí ró ság nak a 222/86. sz. 
He y lens-ügy ben 1987. ok tó ber 15-én [EBHT 1987., 4097.
o., in do ko lás 15. pont ja], a 374/87. sz. Or kem-ügy ben
1989. ok tó ber 18-án [EBHT 1989., 3283. o.], a C–269/90.
sz. TU Mün chen-ügy ben 1991. no vem ber 21-én ho zott íté -
le te [EBHT 1991., I–5469. o.], va la mint az El sõ fo kú Bí ró -
ság nak a T–450/93. sz. Lis res tal-ügy ben 1994. de cem ber
6-án [EBHT 1994., II–1177. o.] és a T–167/94. sz. Nöl -
le-ügy ben 1995. szep tem ber 18-án ho zott íté le te [EBHT
1995., II–2589. o.]); az in do ko lás kö te le zett sé gé re vo nat -
ko zó szö veg rész az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer -
zõ dés 296. cikké bõl ered (vö. a nyi tott, ha té kony és füg get -
len eu ró pai igaz ga tás ér de ké ben jog al ko tá si ak tu sok el fo -
ga dá sá ra vo nat ko zó, az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló
szer zõ dés 298. cikké ben fog lalt jog alap pal).

A (3) be kez dés az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló
szer zõ dés 340. cikké ben biz to sí tott jo got ve szi át. A
(4) be kez dés az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ -
dés 20. cikke (2) be kez dé sé nek d) pont já ban és 25. cikké -
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ben biz to sí tott jo got ve szi át. A Char ta 52. cikke (2) be kez -
dé sé nek meg fe le lõ en e cik ket a Szer zõ dé sek ben meg ha tá -
ro zott fel té te lek kel és kor lá tok kö zött kell al kal maz ni.

A ha té kony jog or vos lat hoz  való jo got, amely e kér dés
egyik fon tos ve tü le tét ké pe zi, e Char ta 47. cikke biz to sít ja.

Ma gya rá zat a 42. cikk hez – A do ku men tu mok hoz  való
hoz zá fé rés joga

Az e cikk ben biz to sí tott jog az EK-szer zõ dés
255. cikkét ve szi át, amely nek alap ján ké sõbb az
1049/2001/EK ren de let el fo ga dás ra ke rült. Az Eu ró pai
Kon vent ál ta lá no san ki ter jesz tet te e jo got az in téz mé nyek,
szer vek, hi va ta lok és ügy nök sé gek do ku men tu ma i ra, füg -
get le nül azok meg je le né si for má já tól (lásd az Eu ró pai
Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés 15. cikké nek (3) be -
kez dé sét). A Char ta 52. cikke (2) be kez dé sé nek meg fe le -
lõ en a do ku men tu mok hoz  való hoz zá fé rés jo gát az Eu ró -
pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés 15. cikke (3) be kez -
dé sé nek ren del ke zé se i ben meg ha tá ro zott fel té te lek kel és
kor lá tok kö zött le het gya ko rol ni.

Ma gya rá zat a 43. cikk hez – Az eu ró pai om buds man

Az e cikk ben biz to sí tott jog az Eu ró pai Unió mû kö dé sé -
rõl  szóló szer zõ dés 20. és 228. cikké ben biz to sí tott jog. A
Char ta 52. cikke (2) be kez dé sé nek meg fe le lõ en ezt a jo got
az e két cikk ben meg ha tá ro zott fel té te lek kel kell alkal -
mazni.

Ma gya rá zat a 44. cikk hez – A pe tí ci ós jog

Az e cikk ben biz to sí tott jog az Eu ró pai Unió mû kö dé sé -
rõl  szóló szer zõ dés 20. és 227. cikké ben biz to sí tott jog. A
Char ta 52. cikke (2) be kez dé sé nek meg fe le lõ en ez a jog az
e két cikk ben meg ha tá ro zott fel té te lek kel al kal ma zan dó.

Ma gya rá zat a 45. cikk hez – A moz gás és a tar tóz ko dás
sza bad sá ga

Az (1) be kez dés ben biz to sí tott jog az Eu ró pai Unió mû -
kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés 20. cikke (2) be kez dé sé nek
a) pont já ban biz to sí tott jog (vö. a 21. cikk ben fog lalt jog -
alap pal, va la mint a Bí ró ság nak a C–413/99. sz. Ba um -
bast-ügy ben 2002. szep tem ber 17-én ho zott íté le té vel
[EBHT 2002.,709. o.]). A Char ta 52. cikke (2) be kez dé sé -
nek meg fe le lõ en e jog a Szer zõ dé sek ben meg ha tá ro zott
fel té te lek kel és kor lá tok kö zött al kal ma zan dó.

A (2) be kez dés az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló
szer zõ dés 77., 78. és 79. cikke ál tal az Uni ó ra ru há zott ha -
tás kör re utal. Kö vet ke zés kép pen e jog biz to sí tá sa a ha tás -
kört gya kor ló in téz mé nyek tõl függ.

Ma gya rá zat a 46. cikk hez – A dip lo má ci ai és kon zu li vé -
de lem

Az e cikk ben biz to sí tott jog az Eu ró pai Unió mû kö dé sé -
rõl  szóló szer zõ dés 20. cikke ál tal biz to sí tott jog; vö. a
23. cikk ben fog lalt jog alap pal. A Char ta 52. cikke (2) be -
kez dé sé nek meg fe le lõ en ez a jog az e cik kek ben meg ha tá -
ro zott fel té te lek kel al kal ma zan dó.

VI. CÍM – IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

Ma gya rá zat a 47. cikk hez – A ha té kony jog or vos lat hoz
és a tisz tes sé ges el já rás hoz  való jog

Az elsõ be kez dés az EJEE 13. cikkén ala pul:
„Bár ki nek, aki nek a je len Egyez mény ben meg ha tá ro -

zott jo ga it és sza bad sá ga it meg sér tet ték, joga van ah hoz,
hogy a ha zai ha tó ság elõtt a jog sé re lem ha té kony or vos lá -
sát kér je az eset ben is, ha e jo go kat hi va ta los mi nõ ség ben
el já ró sze mé lyek sér tet ték meg.”

Az uni ós jog ban ugyan ak kor a vé de lem szé le sebb körû,
mi vel bí ró ság elõt ti ha té kony jog or vos lat hoz  való jo got
biz to sít. A Bí ró ság 1986. má jus 15-i íté le te ezt a jo got az
uni ós jog ál ta lá nos el ve ként is mer te el (222/84. sz. Johns -
ton-ügy [EBHT 1986., 1651. o.]; lásd még a 222/86. sz.
He y lens-ügy ben 1987. ok tó ber 15-én ho zott íté le tet
[EBHT 1987., 4097. o.], va la mint a C–97/91. sz. Bor el -
li-ügy ben 1992. de cem ber 3-án ho zott íté le tet [EBHT
1992., I–6313. o.]). A Bí ró ság sze rint az uni ós jog ál ta lá -
nos alap el ve az uni ós jog vég re haj tá sa so rán a tag ál la mok -
ra is vo nat ko zik. E pre ce dens a Char tá ba  való be il lesz té sé -
nek nem cél ja a Szer zõ dé sek ál tal meg ha tá ro zott bí ró sá gi
fe lül vizs gá lat rend jé nek, kü lö nö sen a köz vet len ke re se tek
Eu ró pai Unió Bí ró sá ga elõt ti el fo gad ha tó sá gá ra vo nat ko -
zó sza bá lyok nak a meg vál toz ta tá sa. Az Eu ró pai Kon vent
meg vi tat ta az Unió bí ró sá gi fe lül vizs gá la ti rend sze rét, az
el fo gad ha tó ság ra vo nat ko zó sza bá lyo kat is be le ért ve, és
meg erõ sí tet te, egy ben bi zo nyos szem pont ból mó do sí tot ta
azo kat, mint aho gyan az az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl
 szóló szer zõ dés 251–281. cikké bõl, és kü lö nö sen a
263. cikké nek ne gye dik be kez dé sé bõl ki tû nik. A 47. cikk
az Unió in téz mé nye i re, és – amennyi ben azok uni ós jo got
haj ta nak vég re – a tag ál la mok in téz mé nye i re, va la mint az
uni ós jog ál tal biz to sí tott va la mennyi jog ra vo nat ko zik.

A má so dik be kez dés az EJEE 6. cikké nek (1) be kez dé sén 
ala pul, amely a kö vet ke zõ kép pen szól:

„Min den ki nek joga van arra, hogy ügyét a tör vény ál tal
lét re ho zott füg get len és pár tat lan bí ró ság tisz tes sé ge sen
nyil vá no san és éssze rû idõn be lül tár gyal ja, és hoz zon ha -
tá ro za tot pol gá ri jogi jo gai és kö te le zett sé gei tár gyá ban, il -
le tõ leg az el le ne fel ho zott bün te tõ jo gi vá dak meg ala po -
zott sá gát il le tõ en. Az íté le tet nyil vá no san kell ki hir det ni, a
tár gya ló te rem be tör té nõ be lé pést azon ban meg le het til ta ni 
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a saj tó nak és a kö zön ség nek a tár gya lás tel jes idõ tar ta má ra
vagy egy ré szé re annyi ban, amennyi ben egy de mok ra ti kus 
tár sa da lom ban ez az er köl csök, a köz rend, il le tõ leg a nem -
zet biz ton ság ér de ké ben szük sé ges, ha e kor lá to zás kis ko -
rú ak ér de kei, vagy az el já rás ban részt ve võ fe lek ma gán éle -
té nek vé del me szem pont já ból szük sé ges, il le tõ leg annyi -
ban, amennyi ben ezt a bí ró ság fel tét le nül szük sé ges nek
tart ja, mert úgy íté li meg, hogy az adott ügy ben olyan kü -
lön le ges kö rül mé nyek áll nak fenn, me lyek foly tán a nyil -
vá nos ság az igaz ság szol gál ta tás ér de ke it ve szé lyez tet né.”

Az uni ós jog ban a bí ró ság hoz for du lás joga nem kor lá -
to zó dik a pol gá ri jogi jo gok kal és kö te le zett sé gek kel kap -
cso la tos jog vi ták ra. Ez an nak egyik kö vet kez mé nye, hogy
az Unió jo gál la mi sá gon ala pu ló kö zös ség, a 294/83. sz.
„Les Verts” kont ra Eu ró pai Par la ment ügy ben 1986. áp ri -
lis 23-án ho zott íté let (EBHT 1986., 1339. o) ren del ke zé -
sé nek ér tel mé ben. Mind emel lett azon ban az EJEE ál tal
nyúj tott biz to sí té kok min den – al kal ma zá si kö rü kön kí vül
esõ – te kin tet ben ha son ló mó don vo nat koz nak az Uni ó ra.

A har ma dik be kez dés te kin te té ben meg kell je gyez ni,
hogy az Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá gá nak ítél ke zé si
gya kor la tá val össz hang ban költ ség men tes ség re vo nat ko -
zó ren del ke zést kell hoz ni, amennyi ben az ilyen se gít ség -
nyúj tás hi á nya le he tet len né ten né a ha té kony jog or vos lat
biz to sí tá sát (1979. ok tó ber 9-i EJEE íté let, Ai rey, A so ro -
zat, 32. kö tet, 11.). Lé te zik költ ség men tes sé gi rend szer az
Eu ró pai Unió Bí ró sá ga elé ke rült ügyek ese té ben is.

Ma gya rá zat a 48. cikk hez – Az ár tat lan ság vé lel me
és a vé de lem hez  való jog

A 48. cikk azo nos az EJEE 6. cikk (2) és (3) be kez dé sé -
vel, ame lyek szö ve ge a kö vet ke zõ:

„2. Min den bûn cse lek ménnyel gya nú sí tott sze mélyt
mind ad dig ár tat lan nak kell vé lel mez ni, amíg bû nös sé gét a
tör vénynek meg fe le lõ en meg nem ál la pí tot ták.

3. Min den bûn cse lek ménnyel gya nú sí tott sze mély nek
joga van – leg alább – arra, hogy

a) a leg rö vi debb idõn be lül tá jé koz tas sák olyan nyel -
ven, ame lyet meg ért, és a leg rész le te sebb mó don az el le ne
fel ho zott vád ter mé sze té rõl és in do ka i ról;

b) ren del kez zék a vé de ke zé sé nek elõ ké szí té sé hez
szük sé ges idõ vel és esz kö zök kel;

c) sze mé lye sen, vagy az ál ta la vá lasz tott védõ se gít sé -
gé vel vé de kez hes sék, és ha nem áll nak ren del ke zé sé re
esz kö zök védõ dí ja zá sá ra, amennyi ben az igaz ság szol gál -
ta tás ér de kei ezt kö ve te lik meg, hi va tal ból és in gye ne sen
ren del je nek ki szá má ra ügy vé det;

d) kér dé se ket in téz zen vagy in téz tes sen a vád ta nú i hoz
és ki esz kö zöl hes se a men tõ ta núk meg idé zé sét és ki hall ga -
tá sát ugyan olyan fel té te lek mel lett, mint ahogy a vád ta nú -
it meg idé zik, il let ve ki hall gat ják;

e) in gye nes tol mács áll jon ren del ke zé sé re, ha nem érti
vagy nem be szé li a tár gya lá son hasz nált nyel vet.”

Az 52. cikk (3) be kez dé sé vel össz hang ban e jog tar tal -
ma és ter je del me azo nos az EJEE ál tal biz to sí tott jo gé val.

Ma gya rá zat a 49. cikk hez – A bûn cse lek mé nyek és bün -
te té sek tör vényességének és ará nyos sá gá nak el vei

E cikk a jog sza bá lyok és bün te tõ szank ci ók vo nat ko zá -
sá ban a vissza ha tó ha tály ti lal má nak ha gyo má nyos sza bá -
lyát kö ve ti. E cik ket ki egé szí ti a több tag ál lam ban lé te zõ, a 
bün te tõ jo gi vissza ha tó ha tály meg en ge dõbb sza bá lya,
amely a Pol gá ri és Po li ti kai Jo gok Nem zet kö zi Egyez ség -
ok má nya 15. cikké ben is meg ta lál ha tó.

Az EJEE 7. cikké nek szö ve ge a kö vet ke zõ:
„1. „1. Sen kit nem sza bad el ítél ni olyan cse lek mé nyért

vagy mu lasz tá sért, amely az el kö ve té se ide jén a ha zai vagy 
a nem zet kö zi jog alap ján nem volt bûn cse lek mény.
Ugyan csak nem le het a bûn cse lek mény el kö ve té se ide jén
al kal maz ha tó bün te tés nél sú lyo sabb bün te tést ki szab ni.

2. Ez a cikk nem zár ja ki va la mely sze mély bí ró ság elé
ál lí tá sát és meg bün te té sét olyan cse lek mény vagy mu lasz -
tás  miatt, amely el kö ve té se ide jén a ci vi li zált nem ze tek ál -
tal el is mert ál ta lá nos jog el vek sze rint bûn cse lek mény
volt.”

A (2) be kez dés ben a „ci vi li zált” nem ze tek re tett uta lást
tö röl ték; ez nem vál toz tat ja meg en nek a be kez dés nek a je -
len té sét, amely kü lö nö sen az em be ri ség el len el kö ve tett
bû nök re vo nat ko zik. Az 52. cikk (3) be kez dé sé ve lössz -
hang ban az itt biz to sí tott jog tar tal ma és ter je del me az
EJEE ál tal biz to sí tott jo gé val azo nos.

A (3) be kez dés a bün te té sek és a bûn cse lek mé nyek kö zöt ti 
ará nyos ság ál ta lá nos el vét mond ja ki, ame lyet a tag ál la mok
kö zös al kot má nyos ha gyo má nyai és a Kö zös sé gek Bí ró sá gá -
nak ítél ke zé si gya kor la ta egy aránt ma gá ban fog lal.

Ma gya rá zat az 50. cikk hez – A két sze res el já rás alá vo -
nás és a két sze res bün te tés ti lal ma

Az EJEE he te dik ki egé szí tõ jegy zõ köny vé nek 4. cikke a 
kö vet ke zõ:

„1. Ha va la kit egy ál lam bün te tõ tör vényének és bün te tõ 
el já rá si tör vényének meg fe le lõ en egy bûn cse lek mény kap -
csán már jog erõ sen fel men tet tek vagy el ítél tek, e sze -
méllyel szem ben ugyan en nek az ál lam nak az igaz ság szol -
gál ta tá si szer vei ugya ne bûn cse lek mény  miatt nem foly tat -
hat nak bün te tõ el já rást, és vele szem ben ab ban bün te tést
nem szab hat nak ki.

2. Az elõ zõ be kez dés ren del ke zé sei nem ké pe zik aka -
dá lyát an nak, hogy az adott ál lam bün te tõ tör vényeinek és
bün te tõ el já rá si tör vényeinek meg fe le lõ en az el já rást új ból 
meg in dít sák, ha új, vagy újó lag fel tárt té nyek, vagy az el já -
rás alap ve tõ hi bái ter mé sze tük nél fog va ki ha tás sal van nak
a meg ho zott íté let re.

3. A je len cikk ren del ke zé se i tõl az Egyez mény
15. cikké re hi vat ko zás sal nem le het el tér ni”.

Az uni ós jog al kal maz za a non bis in idem el vét (szá mos 
pre ce dens kö zül lásd: a Bí ró ság nak a 18/65 és 35/65. sz.
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Gut man kont ra Bi zott ság ügy ben 1996. má jus 5-én ho zott
íté le tét EHBT 1996., 103. o.], il let ve egy ké sõb bi ügy ben
az El sõ fo kú Bí ró ság nak a T–305/94. sz. és más, Lim burg -
se Vinyl Ma ats chap pij NV kont ra Bi zott ság egye sí tett
ügyek ben 1999. áp ri lis 20-án ho zott íté le tét [EHBT 1999.,
II–931. o.]). Az anya gi hal ma za tot til tó sza bály két azo nos
ter mé sze tû, azaz bün te tõ jo gi szank ció hal ma za tá ra vo nat -
ko zik.

Az 50. cikk nek meg fe le lõ en a non bis in idem elve nem
csak egy adott ál lam jog ha tó sá gán be lül, ha nem több tag -
ál lam jog ha tó sá ga kö zött is ér vé nye sül. Ez meg fe lel az
uni ós jog vív má nya i nak; lásd a Schen ge ni Egyez mény 54.
és 58. cikkét, a Bí ró ság nak a C–187/01. sz. Gö zü tok-ügy -
ben 2003. feb ru ár 11-én ho zott íté le tét (EBHT 2003.,
I–1345. o.), va la mint az Eu ró pai Kö zös sé gek pénz ügyi ér -
de ke i nek vé del mé rõl  szóló egyez mény 7. cikkét és a kor -
rup ció el le nes küz de lem rõl  szóló egyez mény 10. cikkét.
Az em lí tett egyez mé nyek ben fog lalt rend kí vül kor lá to zott
szá mú ki vé telt, amely le he tõ vé te szi a tag ál la mok szá má ra
a non bis in idem el vé tõl  való el té rést, a Char ta 52. cikke
(1) be kez dé sé nek kor lá to zá sok ra vo nat ko zó ho ri zon tá lis
zá ra dé ka ha tá roz za meg. A he te dik ki egé szí tõ jegy zõ -
könyv 4. cikké ben em lí tett hely ze tet il le tõ en, va gyis az
elv nek ugyan azon tag ál la mon be lü li al kal ma zá sát il le tõ en, 
a biz to sí tott jog nak az EJEE-ben fog lalt meg fe le lõ jog gal
azo nos a tar tal ma és ter je del me.

VII. CÍM – A CHARTA ÉRTELMEZÉSÉRE
ÉS ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Ma gya rá zat az 51. cikk hez – Al kal ma zá si kör

Az 51. cikk cél ja a Char ta al kal ma zá si kö ré nek meg ha -
tá ro zá sa. Vi lá go san ki mond ja, hogy a Char ta a szub szi di a -
ri tás el vé vel össz hang ban el sõ sor ban az Unió in téz mé nye -
i re és szer ve i re vo nat ko zik. Ezt a ren del ke zést az Eu ró pai
Uni ó ról  szóló szer zõ dés nek az Uni ót az alap ve tõ jo gok
tisz te let ben tar tá sá ra kö te le zõ 6. cikke (2) be kez dé sé re, va -
la mint a köl ni Eu ró pai Ta nács ál tal adott man dá tum ra fi -
gye lem mel dol goz ták ki. Az „in téz mény” ki fe je zést a
Szer zõ dé sek ha tá roz zák meg. A Szer zõ dé sek ben je len leg
al kal ma zott „szer vek és hi va ta lok” ki fe je zés a Szer zõ dé -
sek vagy a má sod la gos jog ál tal lét re ho zott va la mennyi
szerv meg je lö lé sé re szol gál (lásd pl. az Eu ró pai Unió mû -
kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés 15. és 16. cikkét).

A tag ál la mo kat il le tõ en a Bí ró ság ítél ke zé si gya kor la tá -
ból ere dõ en egy ér tel mû en kö vet ke zik, hogy az alap ve tõ
jo gok tisz te let ben tar tá sá nak uni ós össze füg gés ben  való
elõ írá sa csak ab ban az eset ben kö te le zõ a tag ál la mok ra
néz ve, amennyi ben azok az uni ós jog al kal ma zá si kö ré ben
jár nak el (a Bí ró ság nak az 5/88. sz. Wa cha uf-ügy ben
1989. jú li us 13-án [EBHT 1989., 2609. o.] az ERT-ügy ben 
1991. jú ni us 18-án [EBHT 1991., I–2925. o.]) és a
C–309/96. sz. An ni bal di-ügy ben 1997. de cem ber 18-án

ho zott íté le te [EBHT 1997., I–7493. o.]). Leg utóbb a Bí ró -
ság a kö vet ke zõ kép pen erõ sí tet te meg ezt az ítél ke zé si
gya kor la tot: „To váb bá em lé kez ni kell arra, hogy az alap -
ve tõ jo gok nak a kö zös sé gi jog rend ben biz to sí tott vé del -
mé bõl ere dõ kö ve tel mé nyek a tag ál la mok ra is kö te le zõ ér -
vé nyû ek, amennyi ben azok kö zös sé gi sza bá lyo kat haj ta -
nak vég re...” (a C–292/97. sz. ügy ben 2000. áp ri lis 13-án
ho zott íté let [EBHT 2000., I–2737. o., in do ko lás:
37. pont]). Ter mé sze te sen ez a sza bály, aho gyan az a Char -
tá ban sze re pel, a köz pon ti ha tó sá gok ra és a re gi o ná lis vagy 
he lyi szer vek re, va la mint a köz jo gi szer ve ze tek re egy aránt 
vo nat ko zik, amennyi ben azok uni ós jo got haj ta nak vég re.

A (2) be kez dés, az (1) be kez dés má so dik mon da tá val
együtt meg erõ sí ti, hogy nem tar to zik a Char ta ha tá lya alá a 
Szer zõ dé sek ál tal az Uni ó ra ru há zott ha tás kö rök és fel ada -
tok ki ter jesz té se. Ez a szub szi di a ri tás elve lo gi kus kö vet -
kez mé nye i nek, va la mint an nak a ki fe je zett meg je le ní té se,
hogy az Unió csak olyan ha tás kör rel bír, ame lye ket át ru -
ház tak rá. Az Uni ó ban biz to sí tott alap ve tõ jo gok csak a
Szer zõ dé sek ben meg ha tá ro zott ha tás kö rök össze füg gé sé -
ben bír nak ha tás sal. Kö vet ke zés kép pen az (1) be kez dés
má so dik mon da ta alap ján az Unió in téz mé nyei szá má ra a
Char tá ban le fek te tett el vek elõ moz dí tá sá ra irá nyu ló va la -
mely kö te le zett ség csak ugyan ezen ha tás kö rök ke re te in
be lül me rül het fel.

A (2) be kez dés ugyan csak meg erõ sí ti, hogy a Char ta
nem nyújt le he tõ sé get arra, hogy az uni ós jog al kal ma zá si
kö rét az Uni ó nak a Szer zõ dé sek ál tal meg ha tá ro zott ha tás -
kö re in kí vül re is ki ter jesszék. A Bí ró ság az uni ós jog ré -
sze ként el is mert alap ve tõ jo gok te kin te té ben már meg fo -
gal maz ta ezt a sza bályt (a C–249/96. sz. Grant-ügy ben
1998. feb ru ár 17-én ho zott íté let [EBHT 1998., I–621. o.]
in do ko lá sá nak 45. pont ja). En nek a sza bály nak meg fe le lõ -
en az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés 6. cikké ben a Char -
tá ra tör té nõ uta lást ter mé sze te sen nem le het ön ma gá ban az 
„uni ós jog vég re haj tá sá nak” te kin tett tag ál la mi fel lé pé sek
ki bõ ví té se ként ér tel mez ni (az (1) be kez dés, il let ve a fent
em lí tett eset jog ér tel mé ben).

Ma gya rá zat az 52. cikk hez – A jo gok és el vek ha tá lya
és ér tel me zé se

Az 52. cikk cél ja, hogy meg ál la pít sa a Char tá ban fog lalt 
jo gok és el vek al kal ma zá si kö rét, illetve az azok ér tel me -
zé sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat. Az (1) be kez dés a jo gok
kor lá to zá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok ról szól. A szö ve ge zés
a Bí ró ság ítél ke zé si gya kor la tán ala pul, amely ki mond ja:
„... a már meg szi lár dult ítél ke zé si gya kor lat sze rint az
alap jo gok gya kor lá sa kor lá toz ha tó, kü lö nö sen a piac kö -
zös szer ve zé sé nek össze füg gé sé ben, fel té ve, hogy ezen
kor lá to zá sok meg fe lel nek a Kö zös ség ál tal ki tû zött ál ta lá -
nos ér de kû cé lok nak, és a ki tû zött cél ra néz ve nem je len te -
nek olyan arány ta lan és in do ko lat lan be avat ko zást, amely
a jo gok lé nye gi tar tal mát ve szé lyez tet né” (a C–292/97. sz.
ügy ben 2000. áp ri lis 13-án ho zott íté let, in do ko lás:
45. pont). Az Unió ál tal el is mert ál ta lá nos ér de kek re tett
hi vat ko zás mind az Euró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés

2007/182. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 13923



3. cik ké ben em lí tett cél ki tû zé sek re, mind a Szer zõ dé sek
konk rét ren del ke zé sei, úgy mint az Euró pai Uni ó ról  szóló
szer zõ dés 4. cik ké nek (1) be kez dé se, az Euró pai Unió mû -
kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés 35. cik ké nek (3) be kez dé se,
valamint ez utób bi szer zõ dés 36. és a 346. cik ke ál tal vé -
dett más ér de kek re is ki ter jed.

A (2) be kez dés olyan jo gok ra vo nat ko zik, ame lye ket
már az Euró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés is ki fe je -
zet ten biz to sí tott, illetve ame lye ket a Char ta is el is mer, s
ame lyek mos tan tól meg ta lál ha tók a Szer zõ dé sek ben (ne -
ve ze te sen az uni ós pol gár ság ból szár ma zó jo gok). Vi lá -
gos sá te szi, hogy ezek a jo gok az ala pul szol gá ló uni ós jog
fel té te le i vel és kor lá tai kö zött al kal maz ha tók, ame lyek rõl
a Szer zõ dé sek ren del kez nek. A Char ta nem vál toz tat ja
meg az EK-Szer zõ dés ben biz to sí tott azon jo gok rend sze -
rét, ame lye ket a Szer zõ dé sek át vesz nek.

A (3) be kez dés cél ja a Char ta és az EJEE kö zöt ti szük sé -
ges össz hang biz to sí tá sa, annak a sza bály nak a be ve ze té se
ál tal, hogy amed dig a Char tá ban fog lalt jo gok meg fe lel nek 
az EJEE ál tal biz to sí tott jo gok nak, ad dig azok tar tal ma és
ter je del me – az en ge dé lye zett kor lá to zá so kat be le ért ve –
azo nos az EJEE ál tal meg ha tá ro zot tak kal. Ez kü lö nö sen
azt je len ti, hogy a jog al ko tó nak ezen jo gok kor lá to zá sa i -
nak meg ha tá ro zá sa kor az EJEE ál tal le fek te tett rész le tes,
kor lá to zá sok ra vo nat ko zó sza bá lyok ban fog lalt elõ írá sok -
nak meg fe le lõ en kell el jár nia, s eze ket az elõ írá so kat így
az e be kez dés ben fog lalt jo gok ra is al kal maz ni kell, anél -
kül, hogy mind ez hát rá nyo san be fo lyá sol ná az uni ós jog -
nak és az Euró pai Unió Bí ró sá gá nak az au to nó mi á ját.

Az EJEE-re tör té nõ hi vat ko zás mind az egyez mény re
ma gá ra, mind pe dig az ah hoz csa tolt ki egé szí tõ jegy zõ -
köny vek re vo nat ko zik. A biz to sí tott jo gok tar tal mát és ter -
je del mét nem csak ezen do ku men tu mok szö veg e ha tá roz -
za meg, ha nem az Em ber i Jo gok Euró pai Bí ró sá gá nak,
valamint az Euró pai Unió Bí ró sá gá nak eset jo ga is. A be -
kez dés utol só mon da tá nak cél ja, hogy le he tõ sé get nyújt -
son az Uni ó nak a szé le sebb körû vé de lem biz to sí tá sá ra. A
Char ta ál tal nyúj tott vé de lem szint je sem mi lyen eset ben
sem le het ala cso nyabb az EJEE ál tal biz to sí tott vé de lem
szint jé nél.

A Char ta nem aka dá lyoz za a tag ál la mo kat ab ban, hogy
al kal maz zák az EJEE 15. cik két – amely há bo rú vagy más,
a nem zet lé tét fe nye ge tõ köz ve szély ese tén le he tõ vé te szi
az EJEE-ben biz to sí tott jo gok tól  való el té rést –, ami kor a
tag ál la mok az Euró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés 4. cik ké -
nek (1) be kez dé sé ben és az Euró pai Unió mû kö dé sé rõl
 szóló szer zõ dés 72., illetve 347. cik ké ben el is mert fel ada -
ta ik nak meg fe le lõ en tesz nek lé pé se ket há bo rú ese tén a
nem ze ti vé de lem te rü le tén, il le tõ leg a rend fenn tar tás ér de -
ké ben.

Az aláb bi ak ban ta lál ha tó azon jo gok lis tá ja, ame lyek e
be kez dés ér tel mé ben a je len pil la nat ban meg fe lel tet he tõk
az EJEE-ben biz to sí tott jo gok nak anél kül, hogy az ki zár ná
a jog, a jog sza bá lyok és a Szer zõ dé sek vál to zá sá nak le he -
tõ sé gét. A lis ta az EJEE-ben fog lalt jo go kon kí vül nem tar -
tal maz más jo got.

1. A Char ta azon cik kei, me lyek nek mind tar tal ma,
mind al kal ma zá si köre meg egye zik az EJEE meg fe le lõ
cik ke i vel, a kö vet ke zõk:

– a 2. cikk meg fe lel az EJEE 2. cikké nek;
– a 4. cikk meg fe lel az EJEE 3. cikké nek;
– az 5. cikk (1) és (2) be kez dé se meg fe lel az EJEE

4. cikké nek;
– a 6. cikk meg fe lel az EJEE 5. cikké nek;
– a 7. cikk meg fe lel az EJEE 8. cikké nek;
– a 10. cikk (1) be kez dé se meg fe lel az EJEE 9. cikké -

nek;
– a 11. cikk meg fe lel az EJEE 10. cikké nek, nem érint -

ve azo kat a kor lá to zá so kat, ame lyek nek az uni ós jog alá -
vet he ti a tag ál la mok nak az en ge dé lye zé si sza bá lyok be ve -
ze té sé re vo nat ko zó, az EJEE 10. cikk (1) be kez dé sé nek
har ma dik mon da tá ban em lí tett jo gát;

– a 17. cikk meg fe lel az EJEE ki egé szí tõ jegy zõ köny ve 
1. cikké nek;

– a 19. cikk (1) be kez dé se meg fe lel az EJEE ne gye dik
ki egé szí tõ jegy zõ köny ve 4. cikké nek;

– a 19. cikk (2) be kez dé se meg fe lel az EJEE 3. cikké -
nek, az Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá gá nak ér tel me zé se
sze rint;

– a 48. cikk meg fe lel az EJEE 6. cikke (2) és (3) be kez -
dé sé nek;

– a 49. cikk (1) be kez dé se (az utol só mon dat ki vé te lé -
vel) és (2) be kez dé se meg fe lel az EJEE 7. cikké nek.

2. Azok a cik kek, ame lyek tar tal ma azo nos az EJEE
meg fe le lõ cik ke i nek tar tal má val, de ame lyek nek al kal ma -
zá si köre szé le sebb azo ké nál, a kö ve te zõk:

– a 9 cikk az EJEE 12. cikké vel azo nos te rü let re vo nat -
ko zik, de al kal ma zá si kö rét a há zas ság más for má i ra is ki
le het ter jesz te ni, amennyi ben azo kat a nem ze ti jog hoz ta
lét re;

– a 12. cikk (1) be kez dé se meg fe lel az EJEE 11. cikké -
nek, de al kal ma zá si köre eu ró pai uni ós szint re is ki ter jed;

– a 14. cikk (1) be kez dé se meg fe lel az EJEE ki egé szí tõ
jegy zõ köny ve 2. cikké nek, de al kal ma zá si köre a szak kép -
zés re és a to vább kép zés re is ki ter jed;

– a 14. cikk (3) be kez dé se meg fe lel az EJEE ki egé szí tõ
jegy zõ köny ve 2. cikké nek a szü lõk jo ga i nak vo nat ko zá sá -
ban;

– a 47. cikk má so dik és har ma dik be kez dé se meg fe lel
az EJEE 6. cikke (1) be kez dé sé nek, de a pol gá ri jogi jo -
gok ra és kö te le zett sé gek re vagy bün te tõ jo gi vá dak ra vo -
nat ko zó kor lá to zás az uni ós jog és an nak al kal ma zá sa te -
kin te té ben nem al kal maz ha tó;

– az 50. cikk meg fe lel az EJEE he te dik ki egé szí tõ jegy -
zõ köny ve 4. cikké nek, de al kal ma zá si köre ki ter jed az Eu -
ró pai Unió szint jé re a tag ál la mok bí ró sá gai kö zött;

– vé gül, az Eu ró pai Unió pol gá rai – az ál lam pol gár ság
alap ján tör té nõ meg kü lön böz te tés ti lal ma  miatt – nem te -
kint he tõk kül föl di nek az uni ós jog al kal ma zá si kö ré ben.
Az EJEE 16. cikké nek a kül föl di ek jo ga i ra vo nat ko zó kor -
lá to zá sai te hát eb ben az össze füg gés ben rá juk nem vo nat -
koz nak.

A (4) be kez dés ben ta lál ha tó ér tel me zé si sza bály az Eu -
ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés 6. cikke (3) be kez dé sé nek
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szö ve gén ala pul és kel lõ en figye lembe ve szi a Bí ró ság ál -
tal a kö zös al kot má nyos ha gyo má nyok te kin te té ben al kal -
ma zott meg kö ze lí tést (pl. a 44/79. sz. Ha u er-ügy ben 1979.
de cem ber 13-án ho zott íté let [EBHT 1979., 3727. o.]; a
155/79. sz. AM&S-ügy ben 1982. má jus 18-án ho zott íté let 
[EBHT 1982., 1575. o.]). E sza bály sze rint a „leg ki sebb
kö zös több szö rös” el vén ala pu ló me rev szem lé let kö ve té se 
he lyett a Char tá ban fog lalt vo nat ko zó jo go kat olyan ma gas 
szin tû vé del met biz to sí tó mó don kell ér tel mez ni, amely
meg fe lel az uni ós jog nak, és össz hang ban van a kö zös al -
kot má nyos ha gyo má nyok kal.

Az (5) be kez dés vi lá go san meg ha tá roz za a Char tá ban
meg ál la pí tott „jo gok” és „el vek” kö zöt ti kü lönb sé get. E
kü lönb ség ér tel mé ben az ala nyi jo go kat tisz te let ben kell
tar ta ni, míg az alap el ve ket be kell tar ta ni (51. cikk, (1) be -
kez dés). Az alap el ve ket jog al ko tá si és vég re haj tá si ak tu -
sok kal le het vég re haj ta ni (ame lye ket az Unió fo gad el ha -
tás kö ré vel össz hang ban, il let ve a tag ál la mok fo gad nak el,
ki zá ró lag az uni ós jog vég re haj tá sa so rán); en nek meg fe le -
lõ en a bí ró sá gok szá má ra csak ak kor bír nak je len tõ ség gel,
ami kor ezen ak tu sok ér tel me zé sé re vagy fe lül vizs gá la tá ra
ke rül sor. Ezen ak tu sok ugyan ak kor nem ala poz nak meg
sem mi lyen, az uni ós in téz mé nyek vagy a tag ál la mi ha tó sá -
gok po zi tív in téz ke dé sé re vo nat ko zó köz vet len igényt.
Ezen ak tu sok ugyan ak kor nem ala poz nak meg sem mi lyen, 
az uni ós in téz mé nyek vagy a tag ál la mi ha tó sá gok po zi tív
in téz ke dé sé re vo nat ko zó köz vet len igényt. Ez össz hang -
ban áll mind a Bí ró ság ítél ke zé si gya kor la tá val (vö. ne ve -
ze te sen az Eu ró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés
191. cikke (2) be kez dé sé ben fog lalt „elõ vi gyá za tos ság el -
vé re” vo nat ko zó ítél ke zé si gya kor lat tal: az El sõ fo kú Bí ró -
ság nak a T–13/99. sz. Pfi zer kont ra Ta nács ügy ben 2002.
szep tem ber 11-én ho zott íté le té vel, amely szá mos elõ zõ
jog eset re tesz uta lást; va la mint az ag rár jog el ve it il le tõ en a
33. cikk re [ko ráb bi 39. cikk] vo nat ko zó íté le tek so rá val,
pl. a Bí ró ság nak a 265/85. sz. Van den Berg-ügy ben ho zott 
íté le té vel [EBHT 1987., 1155. o.]: a piac sta bi li zá lá sa el -
vé nek és a jo gos el vá rás el vé nek vizs gá la ta), mind pe dig a
tag ál la mok al kot má nyos be ren dez ke dé se i nek az „el vek -
hez”  való hoz zá ál lá sá val, kü lö nö sen a szo ci á lis jog te rü le -
tén. A fen ti ek ér zé kel te té sé re a Char ta ál tal el is mert el vek -
re pél da ként em lít he tõ a 25., 26. és 37. cikk. Egyes ese tek -
ben a Char ta va la mely cik ke egy jog ra és egy elv re vo nat -
ko zó ele met egy aránt tar tal maz hat: pl. 23., 33. és 34. cikk.

A 6. be kez dés a Char ta több olyan cik ké re utal, ame lyek 
a szub szi di a ri tás el vé nek ér tel mé ben a nem ze ti jo gok ra és
gya kor la tok ra hi vat koz nak.

Ma gya rá zat az 53. cikk hez – A vé de lem szint je

E ren del ke zés cél ja az uni ós, a nem ze ti és a nem zet kö zi
jog al kal ma zá si kö ré ben je len leg biz to sí tott vé de lem szint -
jé nek fenn tar tá sa. Je len tõ sé ge  miatt az EJEE kü lön em lí -
tés re ke rült.

Ma gya rá zat az 54. cikk hez – A jog gal  való vissza élés ti -
lal ma

E cikk meg fe lel az EJEE 17. cikké nek:

„Az Egyez mény egyet len ren del ke zé sét sem le het úgy
ér tel mez ni, hogy az bár mely ál lam, cso port vagy sze mély
szá má ra jo got biz to sí ta na olyan te vé keny ség foly ta tá sá ra
vagy olyan cse le ke det vég re haj tá sá ra, amely az Egyez -
mény ben fog lalt jo gok és sza bad sá gok meg sér té sé re, vagy
pe dig az Egyez mény ben meg ha tá ro zott nál na gyobb mér -
té kû kor lá to zá sá ra irá nyul.”

3. számú melléklet
a 2007. évi CLXVIII. tör vényhez

A BELGA KIRÁLYSÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A
NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, A
GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG, A SPANYOL KIRÁLYSÁG,
A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG, AZ OLASZ
KÖZTÁRSASÁG, A LUXEMBURGI NAGYHER-
CEGSÉG, A HOLLAND KIRÁLYSÁG, AZ OSZTRÁK
KÖZTÁRSASÁG, A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG, A
FINN KÖZTÁRSASÁG, A SVÉD KIRÁLYSÁG, NAGY-
BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT
KIRÁLYSÁGA (AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAI)
ÉS A CSEH KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT
KÖZTÁRSASÁG, A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG, A LETT 
KÖZTÁRSASÁG, A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG, A
MAGYAR KÖZTÁRSASÁG, A MÁLTAI
KÖZTÁRSASÁG, A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG, A
SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG ÉS A SZLOVÁK KÖZTÁR- 
SASÁG KÖZÖTT, A CSEH KÖZTÁRSASÁGNAK, AZ
ÉSZT KÖZTÁRSASÁGNAK, A CIPRUSI KÖZTÁR-
SASÁGNAK, A LETT KÖZTÁRSASÁGNAK, A
LITVÁN KÖZTÁRSASÁGNAK, A MAGYAR KÖZTÁR- 
SASÁGNAK, A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁGNAK, A
LENGYEL KÖZTÁRSASÁGNAK, A SZLOVÉN KÖZ-
TÁRSASÁGNAK ÉS A SZLOVÁK KÖZTÁR-
SASÁGNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNÕ
CSATLAKOZÁSÁRÓL SZÓLÓ, ATHÉNBAN 2003.
ÁPRILIS 16-ÁN ALÁÍRT SZERZÕDÉS HELYES-
BÍTÉSÉRÕL SZÓLÓ, RÓMÁBAN 2007. JANUÁR 22-ÉN
ALÁÍRT, AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG

KORMÁNYÁNÁL LETÉTBE HELYEZETT
HARMADIK HELYESBÍTÕ JEGYZÕKÖNYV

I. HELYESBÍTÉS A CSATLAKOZÁSI OKMÁNY
SZÖVEGÉHEZ

1. Csat la ko zá si ok mány, II. mel lék let – „A csat la ko zá si 
ok mány 20. cikké ben hi vat ko zott lis ta”, 1. fe je zet – „Az
áruk sza bad moz gá sa”, J. sza kasz – „Élel mi sze rek” 93. ol -
dal, (3) be kez dés – a 91/321/EGK bi zott sá gi irány elv ki -
iga zí tá sa
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a) az a) pont ban (szö veg ré szek az új nyel ve ken)
A kö vet ke zõ szö veg: „– let tül:

»Pi e na ma i si jums zi da i ni em
lidz cet ru me ne su ve cu mam«
és »Pi e na ma i si jums zi da i ni em
no cet ru menešu vecuma«,”;

he lye sen: „– let tül:
»Ma i si jums zi da i ni em lidz
 cetru-sešu me ne šu ve cu mam«
és »Ma i si jums zi da i ni em no
cet ru menešu vecuma«,”;

b) a b) pont ban (szö veg ré szek az új nyel ve ken)
A kö vet ke zõ szö veg: „– let tül:

»Pi ens zi da i ni em lidz cet ru
me ne šu ve cu mam« és »Pi ens
zi da i ni em no cet ru me ne šu
vecuma«,”;

he lye sen: „– let tül:
»Pi ens zi da i ni em lidz cetru-
 sešu me ne šu ve cu mam« és »Pi -
ens zi da i ni em no cet ru me ne šu
vecuma«,”.

2. Csat la ko zá si ok mány, II. mel lék let – „A csat la ko zá si 
ok mány 20. cikké ben hi vat ko zott lis ta”, 16. fe je zet –
„Kör nye zet vé de lem”, D. sza kasz – „Ipa ri szennye zés csök -
ken tés és kockázatkezelés”

706. ol dal, (4) be kez dés – Az Eu ró pai Par la ment és Ta -
nács 761/2001/EK ren de le té nek ki iga zí tá sa, a IV. mel lék -
let re vo nat ko zó b) pont

a) A kö vet ke zõ szö veg: „Észt: „»tõ es ta tud kesk kon na -
juh ti mi ne«”

he lye sen: „Észt: „»tõ en da tud kesk kon na -
juh ti mi ne«”;

b) A kö vet ke zõ szö veg: „Lett: „»ver ifi ce ta vi des va di -
ba«”

he lye sen: „Lett: „»ver ifi ce ta vi des par -
val di ba«”.

II. HELYESBÍTÉS A CSATLAKOZÁSI SZERZÕ-
DÉSHEZ CSATOLT ELSÕDLEGES JOG SZÖVE-
GÉHEZ

1. Szer zõ dés az Eu ró pai Gaz da sá gi Kö zös ség lét re ho -
zá sá ról (Róma, 1957)

a) 202. cikk, har ma dik be kez dés:
A kö vet ke zõ szö veg: „Az elõ irány za to kat külön -

bözõ fe je ze tek alá kell so rol ni,
...”

he lye sen: „Az elõ irány za to kat külön -
bözõ al cí mek alá kell so rol ni,
...”

b) 204. cikk, elsõ be kez dés:
A kö vet ke zõ szö veg: „... a költ ség ve tés bár mely fe -

je ze té nek vagy egyéb ré szé nek
te kin te té ben ...”

he lye sen: „... a költ ség ve tés bár mely al -
cí mé nek vagy to váb bi al bon tá -
sá nak te kin te té ben ...”

c) 205. cikk, har ma dik be kez dés:
A kö vet ke zõ szö veg: „... egyik fe je zet bõl a má sik ba

vagy egyik al fe je zet bõl a má -
sik ba ...”

he lye sen: „... egyik al cím bõl a má sik ba
vagy egyik al bon tás ból a má -
sik ba ...”

2. Szer zõ dés az Eu ró pai Atom ener gia-kö zös ség lét re -
ho zá sá ról (Róma, 1957)

a) 75. cikk, har ma dik be kez dés:
A kö vet ke zõ szö veg: „... a VII. fe je zet ben elõ írt el -

len õr zé si in téz ke dé sek ...”
he lye sen: „... a VII. fe je zet ben elõ írt biz -

to sí té ki el len õr zé si in téz ke dé -
sek ...”

b) a VII. fe je zet címe:
A kö vet ke zõ szö veg: „A biz ton ság el len õr zé se”
he lye sen: „Biz to sí té ki rend szer”
c) 77. cikk, b) pont:
A kö vet ke zõ szö veg: „... bár mely kü lön el len õr zé si

kö te le zett ség nek.”
he lye sen: „... bár mely kü lön biz to sí té ki

el len õr zé si kö te le zett ség nek.”
d) 81. cikk, má so dik be kez dés:

i. A kö vet ke zõ szö -
veg: „... ha sa dó anya gok el len õr zé -

sé hez, ...”
he lye sen: „... ha sa dó anya gok biz to sí té ki

el len õr zé sé hez, ...”
ii. A kö vet ke zõ
szö veg: „... az e fe je zet ben meg ha tá ro -

zott el len õr zés ...”
he lye sen: „... az e fe je zet ben meg ha tá ro -

zott biz to sí té ki el len õr zés ...”
e) 84. cikk, elsõ be kez dés:
A kö vet ke zõ szö veg: „Az el len õr zé sek vég re haj tá sa

so rán ...”
he lye sen: „A biz to sí té ki el len õr zé sek

vég re haj tá sa során ...”
f) 84. cikk, má so dik be kez dés:
A kö vet ke zõ szö veg: „Az el len õr zé sek ha tó kö re, ...”
he lye sen: „A biz to sí té ki el len õr zé sek ha -

tó kö re, ...”
g) 84. cikk, har ma dik be kez dés:
A kö vet ke zõ szö veg: „Az el len õr zés nem ter jed het

ki ...”
he lye sen: „A biz to sí té ki el len õr zés nem

ter jed het ki ...”
h) 85. cikk:
A kö vet ke zõ szö veg: „... az e fe je zet ben meg ha tá ro -

zott ellen õr zés ...”
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he lye sen: „... az e fe je zet ben meg ha tá ro -
zott biz to sí té ki el len õr zés ...”

i) 86. cikk, má so dik be kez dés:
A kö vet ke zõ szö veg: „... a VII. fe je zet ben elõ írt el -

len õr zés ...”
he lye sen: „... a VII. fe je zet ben elõ írt biz -

to sí té ki el len õr zés ...”
j) 87. cikk:
A kö vet ke zõ szö veg: „... kü lö nö sen az el len õr zés re,

...”
he lye sen: „... kü lö nö sen a biz to sí té ki el -

len õr zés re, ...”
k) 174. cikk., (1) be kez dés, b) pont:
A kö vet ke zõ szö veg: „az el len õr zés re ...”
he lye sen: „a biz to sí té ki el len õr zés re ...”
l) 175. cikk, har ma dik be kez dés:
A kö vet ke zõ szö veg: „A ki adá si elõ irány za to kat kü -

lön bö zõ fe je ze tek alá kell so -
rol ni, ...”

he lye sen: „A ki adá si elõ irány za to kat kü -
lön bö zõ al cí mek alá kell so rol -
ni, ...”

m) 176. cikk, (3) be kez dés:
A kö vet ke zõ szö veg: „A ku ta tá si és be ru há zá si elõ -

irány za to kat kü lön bö zõ fe je ze -
tek alá kell sorolni, ...”

he lye sen: „A ku ta tá si és be ru há zá si elõ -
irány za to kat kü lön bö zõ al cí -
mek alá kell sorolni, ...”

n) 178. cikk, elsõ be kez dés:
A kö vet ke zõ szö veg: „... a költ ség ve tés bár mely fe -

je ze té nek vagy egyéb ré szé nek
te kin te té ben ...”

he lye sen: „... a költ ség ve tés bár mely al -
cí mé nek vagy to váb bi al bon tá -
sá nak te kin te té ben ...”

o) 179. cikk, har ma dik be kez dés:
A kö vet ke zõ szö veg: „... egyik fe je zet bõl a má sik ba

vagy egyik al fe je zet bõl a má -
sik ba ...”

he lye sen: „... egyik al cím bõl a má sik ba
vagy egyik al bon tás ból a má -
sik ba ...”

3. Jegy zõ könyv az Eu ró pai Gaz da sá gi Kö zös ség ki -
vált sá ga i ról és men tes sé ge i rõl (Róma, 1957)

20. cikk:
A kö vet ke zõ szö veg: „... a Bí ró ság bí rá i ra, ügyé sze i -

re, hi va tal ve ze tõ jé re ...”
he lye sen: „... a Bí ró ság bí rá i ra, fõ ta nács -

no ka i ra, hi va tal ve ze tõ jé re ...”

4. Jegy zõ könyv az Eu ró pai Atom ener gia-kö zös ség ki -
vált sá ga i ról és men tes sé ge i rõl (Róma, 1957)

20. cikk:

A kö vet ke zõ szö veg: „... a Bí ró ság bí rá i ra, ügyé sze i -
re, hi va tal ve ze tõ jé re ...”

he lye sen: „... a Bí ró ság bí rá i ra, fõ ta nács -
no ka i ra, hi va tal ve ze tõ jé re ...”

5. Jegy zõ könyv az Eu ró pai Kö zös sé gek ki vált sá ga i ról
és men tes sé ge i rõl (Brüsszel, 1965)

21. cikk:

A kö vet ke zõ szö veg: „... a Bí ró ság bí rá i ra, ügyé sze i -
re, hi va tal ve ze tõ jé re ...”

he lye sen: „... a Bí ró ság bí rá i ra, fõ ta nács -
no ka i ra, hi va tal ve ze tõ jé re ...”

6. A csat la ko zás fel té te le i rõl és a szer zõ dé sek ki iga zí -
tá sá ról  szóló ok mány – a Dán Ki rály ság, Ír or szág és az
Egye sült Ki rály ság csat la ko zá sa (Brüsszel, 1972)

I. mel lék let, X. fe je zet, Tech ni kai aka dá lyok, 14. pont, a 
Ta nács 71/347/EGK irány el vé nek ki iga zí tá sa:

A kö vet ke zõ szö veg: „a) a ga bo ná ra vo nat ko zó jel -
lem zõ meg ha tá ro zá sa, mely -
nek meg ne ve zé se »EEG-na tu -
ur ge wicht«, »EWG-Schütt -
dich te«, »peso et to lit ri co
CEE«, »EEC stan dard mass
per sto ra ge vo lu me«,

»EÆF-mas se af hek to li ter
korn« (EGK-hek to li ter tö -
meg),”

he lye sen: „a) a ga bo ná ra vo nat ko zó jel -
lem zõ meg ha tá ro zá sa, mely -
nek meg ne ve zé se EGK-hek to -
li ter tö meg (»EEG-na tu ur ge -
wicht«, »EWG-Schütt dich te«,
»peso et to lit ri co CEE«, »EEC
stan dard mass per sto ra ge vo -

lu me«, »EÆF-mas se af hek to -
li ter korn«),”

7. Szer zõ dés az Eu ró pai Kö zös sé ge ket lét re ho zó szer -
zõ dé sek, va la mint az Eu ró pai Kö zös sé gek egy sé ges Ta ná -
csá nak és egy sé ges Bi zott sá gá nak lét re ho zá sá ról  szóló
szer zõ dés egyes pénz ügyi ren del ke zé se i nek módosításáról 
(Brüsszel, 1975)

a) 4. cikk – az ESZAK-Szer zõ dés 78b. cikké nek mó do -
sí tá sa:

A kö vet ke zõ szö veg: „... a költ ség ve tés bár mely fe -
je ze té nek vagy egyéb ré szé nek
te kin te té ben ...”

he lye sen: „... a költ ség ve tés bár mely al -
cí mé nek vagy to váb bi al bon tá -
sá nak te kin te té ben ...”
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b) 13. cikk – az EGK-Szer zõ dés 204. cikké nek mó do sí -
tá sa, elsõ be kez dés:

A kö vet ke zõ szö veg: „... a költ ség ve tés bár mely fe -
je ze té nek vagy egyéb ré szé nek
te kin te té ben ...”

he lye sen: „... a költ ség ve tés bár mely al -
cí mé nek vagy to váb bi al bon tá -
sá nak te kin te té ben ...”

c) 21. cikk – az Eu ra tom-Szer zõ dés 178 cik ké nek mó -
do sí tá sa, elsõ be kez dés:

A kö vet ke zõ szö veg: „... a költ ség ve tés bár mely fe -
je ze té nek vagy egyéb ré szé nek
te kin te té ben ...”

he lye sen: „... a költ ség ve tés bár mely al -
cí mé nek vagy to váb bi al bon tá -
sá nak te kin te té ben ...”

8. Szer zõ dés az Eu ró pai Uni ó ról (Ma ast richt, 1992)

a) G. cikk, E. 41. pont – az EGK-Szer zõ dés mó do sí tá -
sa, új 138e. cikk:

A kö vet ke zõ szö veg: „... ki vé ve az igaz ság szol gál ta -
tá si ha tás kö ré ben el já ró Bí ró -
sá got és az El sõ fo kú Bíróságot
...”

he lye sen: „... ki vé ve az igaz ság szol gál ta -
tá si ha tás kö ré ben el já ró Bí ró -
sá got és El sõ fo kú Bíróságot
...”

b) G. cikk, E. 73. pont – az EGK-Szer zõ dés 205. cikké -
nek mó do sí tá sa, az új 205. cikk har ma dik be kez dé se:

A kö vet ke zõ szö veg: „... egyik fe je zet bõl a má sik ba
vagy egyik al fe je zet bõl a má -
sik ba ...”

he lye sen: „... egyik al cím bõl a má sik ba
vagy egyik al bon tás ból a má -
sik ba ...”

c) H. cikk, 15. pont – az ESZAK-Szer zõ dés 78c. cikké -
nek mó do sí tá sa, az új 78c. cikk har ma dik be kez dé se:

A kö vet ke zõ szö veg: „... egyik fe je zet bõl a má sik ba
vagy egyik al fe je zet bõl a má -
sik ba ...”

he lye sen: „... egyik al cím bõl a má sik ba
vagy egyik al bon tás ból a má -
sik ba ...”

d) I. cikk, 21. pont – az Eu ra tom-Szer zõ dés 179. cikké -
nek mó do sí tá sa, az új 179. cikk har ma dik bekezdése:

A kö vet ke zõ szö veg: „... egyik fe je zet bõl a má sik ba
vagy egyik al fe je zet bõl a má -
sik ba ...”

he lye sen: „... egyik al cím bõl a má sik ba
vagy egyik al bon tás ból a má -
sik ba ...”

e) I. cikk, 23. pont:

A kö vet ke zõ szö veg: „23. A 189b. cikk he lyé be a
kö vet ke zõ szö veg lép:
»189b. cikk ...[...]«”

he lye sen: „23. A 180b. cikk he lyé be a
kö vet ke zõ szö veg lép:
»180b. cikk ...[...]«”

f) Nyi lat ko zat a kö zös sé gi jog vég re haj tá sá ról:

A kö vet ke zõ szö veg: „... az Eu ró pai Kö zös sé get lét -
re ho zó szer zõ dés 249. cikké -
nek meg fe le lõ en ...”

he lye sen: „... az Eu ró pai Kö zös sé get lét -
re ho zó szer zõ dés 189. cikké -
nek meg fe le lõ en ...”

9. A csat la ko zás fel té te le i rõl és a szer zõ dé sek ki iga zí -
tá sá ról  szóló ok mány – az Oszt rák Köz tár sa ság, a Finn
Köz tár sa ság és a Svéd Ki rály ság csat la ko zá sa (Korfu,
1994)

a) i. I. mel lék let, V. rész: Me zõ gaz da ság, E. Ál lat -
egész ség ügy re és ál lat te nyész tés- tech no ló gi á ra vo -
nat ko zó jog sza bá lyok. I. Ál lat-egész ség ügyi jog sza -
bá lyok, Elsõ rész – Alap ve tõ jog sza bá lyok, 2. fe je -
zet: Ál lat egész ség ügy, B. Ellen õr zõ in téz ke dé sek,
1. pont a Ta nács 85/511/EGK irány el vé nek címe:
A kö vet ke zõ szö veg: „... a száj- és kö röm fá jás el le ni

vé de ke zés re irá nyu ló ...”
he lye sen: „... a ra ga dós száj- és kö röm fá -

jás el le ni vé de ke zés re irá nyu ló
...”

ii. I. mel lék let, V. rész: Me zõ gaz da ság, F. Ve gyes
ren del ke zé sek, I. Bi zott sá gi el já rá sok A. 67. pont, a
Ta nács 85/511/EGK irány el vé nek címe:

A kö vet ke zõ szö veg: „... a száj- és kö röm fá jás el le ni
vé de ke zés re irá nyu ló ...”

he lye sen: „... a ra ga dós száj- és kö röm fá -
jás el le ni vé de ke zés re irá nyu ló
...”

iii.  I. mel lék let, V. rész: Me zõ gaz da ság, F. Ve gyes 
ren del ke zé sek, I. Bi zott sá gi el já rá sok B. 10. pont, a
Ta nács 85/511/EGK irány el vé nek címe:

A kö vet ke zõ szö veg: „... a száj- és kö röm fá jás el le ni
vé de ke zés re irá nyu ló ...”

he lye sen: „... a ra ga dós száj- és kö röm fá -
jás el le ni vé de ke zés re irá nyu ló
...”

b) I. mel lék let, V. rész: Me zõ gaz da ság, E. Ál lat egész -
ség ügy re és ál lat te nyész tés – tech no ló gi á ra vo nat ko zó jog -
sza bá lyok, I. Ál lat-egész ség ügyi jog sza bá lyok, Elsõ rész – 
Alap ve tõ jog sza bá lyok, 4. fe je zet: Ve gyes szö ve gek,
5. pont, a Ta nács 72/462/EGK irányelvének kiigazítása:

i. a ki iga zí tott irány elv 6. cik ke (2) be kez dé se 2.
pont já nak új al be kez dé se:

A kö vet ke zõ szö veg: „... a száj- és kö röm fá jás ellen
vé dõ ol tást ...”
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he lye sen: „... a ra ga dós száj- és kö röm fá -
jás el len vé dõ ol tást ...”

ii. a ki iga zí tott irány elv 14. cik ke (3) be kez dé sé nek
új e) pont ja:
A kö vet ke zõ szö veg: „... a száj- és kö röm fá jás el len

vé dõ ol tást ...”
he lye sen: „... a ra ga dós száj- és kö röm fá -

jás el len vé dõ ol tást ...”
c) Együt tes nyi lat ko zat a csat la ko zá si ok mány

157. cikké nek (4) be kez dé sé rõl:
A kö vet ke zõ szö veg: „Az új tag ál la mok a há rom fõ -

ta nács no kot érin tõ je len le gi
be tû rend sze rin ti ro tá ci ós rend -
szer ben vesznek részt, ...”

he lye sen: „Az új tag ál la mok a je len al ka -
lom mal egy há rom fõ ta nács no -
kot érin tõ be tû rend sze rin ti ro -
tá ci ós rend szer ben vesznek
részt, ...”

10. Amsz ter da mi szer zõ dés az Eu ró pai Uni ó ról  szóló
szer zõ dés, az Eu ró pai Kö zös sé ge ket lét re ho zó szer zõ dé -
sek és egyes kap cso ló dó ok má nyok mó do sí tá sá ról
(Amszterdam, 1997)

a) 6. cikk, II. sza kasz, Mel lék le tek, 4. pont:
A kö vet ke zõ szö veg: „... e szer zõ dés IV. ré szé nek

...”
he lye sen: „... e szer zõ dés ne gye dik ré szé -

nek ...”
b) 6. cikk, II. sza kasz, Mel lék le tek, 4. pont – a II. mel -

lék let e pont ban meg je le nõ szövege:
A kö vet ke zõ szö veg: „... e szer zõ dés IV. ré szé nek

...”
he lye sen: „... e szer zõ dés ne gye dik ré szé -

nek ...”

11. Az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés nek az
Amsz ter da mi Szer zõ dés hez csa tolt 42. sz. nyi lat ko zat sze -
rin ti egy sé ges szer ke zet be fog lalt vál to za ta (Amszterdam,
1997)

a) 195. cikk:

A kö vet ke zõ szö veg: „... ki vé ve az igaz ság szol gál ta -
tá si ha tás kö ré ben el já ró Bí ró -
sá got és az El sõ fo kú Bíróságot
...”

he lye sen: „... ki vé ve az igaz ság szol gál ta -
tá si ha tás kö ré ben el já ró Bí ró -
sá got és El sõ fo kú Bíróságot
...”

b) 271. cikk, har ma dik be kez dés:

A kö vet ke zõ szö veg: „Az elõ irány za to kat kü lön bö -
zõ fe je ze tek alá kell so rol ni,
...”

he lye sen: „Az elõ irány za to kat kü lön bö -
zõ al cí mek alá kell so rol ni, ...”

c) 273. cikk, elsõ be kez dés:

A kö vet ke zõ szö veg: „... a költ ség ve tés bár mely fe -
je ze té nek vagy egyéb ré szé nek
te kin te té ben ...”

he lye sen: „... a költ ség ve tés bár mely al -
cí mé nek vagy to váb bi al bon tá -
sá nak te kin te té ben ...”

d) 274. cikk, har ma dik be kez dés:

A kö vet ke zõ szö veg: „... egyik fe je zet bõl a má sik ba
vagy egyik al fe je zet bõl a má -
sik ba ...”

he lye sen: „... egyik al cím bõl a má sik ba
vagy egyik al bon tás ból a má -
sik ba ...”

e) II. mel lék let címe:

A kö vet ke zõ szö veg: „... e szer zõ dés IV. ré szé nek
...”

he lye sen: „... e szer zõ dés ne gye dik ré szé -
nek ...”

12. Niz zai szer zõ dés az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ -
dés, az Eu ró pai Kö zös sé ge ket lét re ho zó szer zõ dé sek és
egyes kap cso ló dó ok má nyok mó do sí tá sá ról (Nizza, 2001)

a) 2. cikk, 9. pont – az EK-Szer zõ dés 137. cikké nek
mó do sí tá sa, a mó do sí tott 137. cikk (3) be kez dé se:

A kö vet ke zõ szö veg: „... a (2) és (3) be kez dés alap -
ján el fo ga dott irány el vek ...”

he lye sen: „... a (2) be kez dés alap ján el fo -
ga dott irány el vek ...”

b) 6. cikk, az Eu ró pai Kö zös sé gek ki vált sá ga i ról és
men tes sé ge i rõl  szóló jegy zõ könyv 21. cikké nek mó do sí tá -
sa, a módosított 21. cikk:

A kö vet ke zõ szö veg: „... a Bí ró ság bí rá i ra, ügyé sze i -
re, hi va tal ve ze tõ jé re ...”

he lye sen: „... a Bí ró ság bí rá i ra, fõ ta nács -
no ka i ra, hi va tal ve ze tõ jé re ...”

c) Nyi lat ko zat az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés
31. cikké nek (2) be kez dé sé rõl, má so dik fran cia bekezdés:

A kö vet ke zõ szö veg: „... 98/428/IB kö zös fel lé pés
...”

he lye sen: „... 98/428/IB együt tes fel lé pés 
...”



 III. rész HATÁROZATOK

Az Or szág gyû lés ha tá ro za tai

Az Országgyûlés
113/2007. (XII. 22.) OGY

határozata

a Lisszaboni Szerzõdés kihirdetéséhez kapcsolódóan az Európai Unióról  szóló szerzõdés 2. cikkérõl*

Az Or szág gyû lés

em lé kez tet ve az euró pai alkot mány lét re ho zá sá ról  szóló szer zõ dés meg erõ sí té sé rõl  szóló 133/2004. (XII. 23.) OGY ha tá ro -
zat ra és a ha tá ro zat 2. pont já ban fog lal tak ra,

fi gye lem mel arra, hogy az Or szág gyû lés el fo gad ta az Euró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés és az Euró pai Kö zös sé get lét re -
ho zó szer zõ dés mó do sí tá sá ról  szóló lissza bo ni szer zõ dés (a továb biak ban: Lissza bo ni Szer zõ dés) kihirdeté sérõl  szóló
tör vényt,

fi gye lem mel a Lissza bo ni Szer zõ dés 1. cik ké nek 3. pont já ra,

a kö vet ke zõ ha tá ro za tot hoz za:

Te kin tet tel arra, hogy a Lissza bo ni Szer zõ dés 1. cik ke 3. pont já nak meg fele lõen az Euró pai Uni ó ról  szóló szer zõdés
2. cik ke az Unió ér té kei kö zött em lí ti a ki sebb sé gek hez tar to zó sze mé lyek jo ga it, erre vo nat ko zó an az Or szág gyû lés a
 következõket te kin ti irány adó nak:

– Az Euró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés 2. cik ke ál tal a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek vé del me az Unió al kot má nyos
alap el vé vé vált. A Ma gyar Or szág gyû lés sze rint a cikk vo nat ko zik a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek hez  tartozó sze mé -
lyek jo ga i nak kö zös gya kor lá sá ra is.

– A Ma gyar Or szág gyû lés sze rint a tel jes egyen lõ ség és a diszk ri mi ná ció men tes ség al kal ma zá sá nak elve nem áll
szem ben a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek hát rá nyos hely zet be ke rü lé se meg elõ zé sé re vagy ki kü szö bö lé sé re vo nat ko zó
in téz ke dé sek jog sze rû sé gé vel.

– A Ma gyar Or szág gyû lés ál lás pont ja, hogy az Euró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés ki re kesz tést til tó sza bá lyai tük rözik
az alap el vek lé nye gét, és ki zár nak min den ne mû  bizonytalanságot. A meg kü lön böz te tés ti lal mán ala pu ló fel so ro lás,
amely az Euró pai Unió Alap jo gi Char tá já nak 21. cik ké ben ta lál ha tó, ki zár ja a meg kü lön böz te tést az  Európai Unió mû -
kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés 9. és 14. cik ké ben sze rep lõ te rü le te ken is.

– A Ma gyar Or szág gyû lés tá mo gat ja, hogy az Euró pai Unió mû kö dé sé rõl  szóló szer zõ dés 19. cik ke ér tel mé ben in -
dul jon meg a nem ze ti és et ni kai szár ma zá son ala pu ló meg kü lön böz te tés le küz dé sé hez szük sé ges uni ós jog al ko tás,
e  közösségek hát rá nyos meg kü lön böz te té se leküz déséhez szük sé ges in téz ke dé sek elõ se gí té se cél já ból. A Ma gyar
Ország gyûlés hisz ab ban, hogy az uni ós jog al ko tás elõ se gí ti majd a kö zös alap el vek és ér té kek lefekte tését, illetve
 érvényre jut ta tá sát.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Dr. Hen de Csa ba s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je

Tö rök Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. de cem ber 17-i ülés nap ján fo gad ta el.
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Közlemény

A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó Köz löny Köny vek so ro za tá ban meg je lent

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRÕL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXIX. TÖRVÉNY
MAGYARÁZATA

cí mû ki ad vány.

A ki ad vány a sza bály sér té si jog – a sza bály sér té sek rõl szóló 1999. évi LXIX. tör vény és az egyes sza bály sér té sek rõl szóló
218/1999. (XII. 28.) Korm. ren delet – kommentárjának I. kötete.

A dr. Kis Nor bert (PhD, egye te mi do cens, ügy véd) és dr. Papp Lász ló (fõ is ko lai do cens, mes ter ta nár) ne vé vel fém jel zett
kom men tár át te kin tést ad a más fél év szá za dos múlt ra vissza te kin tõ jog ág in téz mény tör té ne ti fej lõ dé sé rõl, a sza bály sér -
té sek el mé le ti kér dé se i rõl, va la mint a jog ág alap jog sza bá lya, a sza bály sér té sek rõl szóló 1999. évi LXIX. tör vény el mé-
le ti és gya kor la ti szem pon tú meg kö ze lí té sé rõl, a vég re haj tá si jog sza bá lyok ra és a bí rói gya kor lat ra is fi gye lem mel.

A kom men tár fel hasz ná lás ra ke rül a sza bály sér té si jog egye te mi ok ta tá sá ban, mi köz ben a sza bály sér té si szak te rü le te -
ken dol go zó jog al kal ma zók szá má ra hi ány pót ló jel le gû, nagy ha szon nal for gat ha tó mû.

A sza bály sér té sek rõl szóló 1999. évi LXIX. tör vény ma gya rá za ta a Ma gyar Hi va ta los Jog sza bály tár DVD-ki ad vány ban 
meg je lent kom men tár szer kesz tett vál to za ta.

A kö tet 504 ol dal ter je del mû, ár a 3200 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.  Tel./fax:
318-8411), va lamint a Bu dapest VII., Rákóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Köz löny
 Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél-
szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRÕL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXIX. TÖRVÉNY
MAGYARÁZATA

cí mû, 504 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 3200 Ft áfá val) ........... példányban, és ké rem, jut tassák el az aláb bi cí memre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .................................................................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ..............................................................................................................................................
Ut ca, ház szám: ..................................................................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: .........................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon be-
lül át utal juk a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai úton a
fen ti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány
 elrendelte, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za -
ta it, va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it,
kü lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfá val.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. (be járat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny  Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ
a  kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 26 460 Ft  áfá val.

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
                               cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, va la mint az Ön kor mány za ti és Terü let fej lesz té si Minisztérium kö zös szer-
kesz té sé ben ha von ta meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom ré sze az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör-
vények, ren de le tek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb
 határozatok) köz li. Ne gye dik fõ ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak-
tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga-
tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal-
maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.
2008. évi éves elõfizetés dí ja: 6552 Ft áfával; fél éves elõ fizetés: 3276 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u.  sarkán)
szám alat ti Köz löny  Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: kozlonycentrum@mhk.hu), il letve
meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás



13934 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/182. szám

ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS
Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egész ség biz to sí tá si ága zat köz pon ti igaz ga tá si szer ve, az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár
 hivatalos lap ja – az elõ fi ze tõi ér de ke ket sze m elõtt tart va, ked ve zõ áron kí ván ja az egész ség ügyi
 ágazatban ér de kel tek ren del ke zé sé re bo csá ta ni a jog sza bá lyok szö ve gét, va la mint a mun ká hoz szük-
séges ak tu á lis OEP-köz le mé nye ket, -fel hí vá so kat, -tá jé koz ta tó kat. La punk cím zett jei el sõ sor ban: az alap-
ellátásban részt ve võ há zi or vo sok; fek võ be teg-el lá tó és szak el lá tó in téz mé nyek; gyógy szert, gyó gyá sza ti
se géd esz közt gyár tók, il let ve for gal ma zók; gyógy für dõk; ok ta tá si in téz mé nyek; tár sa da lom biz to sí tá si ki fi-
ze tõ he lyek, foglalkoz tatók; köny ve lõk; adó ta nács adók stb.

Az Egész ség biz to sí tá si Köz löny elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Közlöny kiadó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.

2008. évi éves elõfizetési díj: 25 452 Ft áfá val, fél éves elõ fizetés: 12 726 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u.  sarkán)
szám alat ti Köz löny  Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: kozlonycentrum@mhk.hu), il letve
meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Egész ség biz to sí tá si Köz löny címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó meg je len tet te

a

Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt.

Az út mu ta tó cél ja, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán tör té nõ he lyes al kal ma zá -
sá hoz gya kor la ti se gít sé get nyújt son. Az út mu ta tó sor ra ve szi a jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör-
vény és a kap cso ló dó vég re haj tá si ren de le tek azon ren del ke zé se it, ame lye ket a he lyi ön kor mány -
za ti jog al ko tás nál al kal maz ni kell. Ezen ren del ke zé sek hez fûz gya kor la ti út mu ta tást, ki fe je zet ten
ön kor mány za ti ren de le tek bõl me rí tett he lyes és hely te len példákat.
Je len leg igen nagy az el té rés az egyes me gyék ben, il let ve a me gyé ken be lül az egyes te le pü lé se-
ken hasz nált ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán al kal ma zott mód sze rek ben, szo ká sok ban.
Er re te kin tet tel né hány köz igaz ga tá si hi va tal min ta ren de le tek kel se gí ti az adott me gyé ben mû kö dõ
te le pü lé sek jegy zõ i nek mun ká ját. Egy sé ges, a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ké szü lõ jog sza -
bály-szer kesz té si se géd anya got azon ban még sem az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz-
té ri um, sem az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um nem adott ki. Ezt a hi ányt pró bál ja rész ben
pó tol ni ez a ki ad vány. Egy re na gyobb ugyan is az igény ar ra, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le te -
ket is egy sé ges szer kesz té si mód szer rel, egy sé ges szer ke zet ben, elekt ro ni zál va min den állam-
polgár el ér hes se, meg is mer hes se és kö vet ke ze te sen alkalmazhassa.
A fen ti ek re te kin tet tel ajánl juk a ki ad ványt az or szág va la mennyi jegy zõ jé nek, kör jegy zõ jé nek,
 fõjegyzõjének, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i -
nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt ve võ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 104 ol da las ki ad vány ára: 1155 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi Béla
u. 6. Tel./fax: 318-8411), va lamint a Budapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alat ti Közlöny Cent rumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu),
illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt
(ára: 1155 Ft + pos taköltség), ......................  pél dányban, és kérem jut tassák el az alábbi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................
Ut ca, ház szám: .........................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ................................................................................................
A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele
után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: Gilyán György. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2007. évi éves elõfizetési díj: 99 792 Ft. Egy példány ára: 210 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +189 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0076—2407

07.4352 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2008. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szívesked-
jenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levél-
cím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2008. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 121 212 Ft/év
Határozatok Tára 26 460 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 6 552 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 22 428 Ft/év
Bányászati Közlöny 5 544 Ft/év
Belügyi Közlöny 29 232 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 31 752 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 4 284 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 21 924 Ft/év
Gazdasági Közlöny 26 964 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 7 560 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 21 420 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 18 900 Ft/év
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 17 388 Ft/év

Közigazgatási Szemle 7 400 Ft/év
Közlekedési Értesítõ 28 476 Ft/év
Kulturális Közlöny 21 672 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 23 940 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 17 640 Ft/év
Nemzetközi Közlöny 7 400 Ft/év
Oktatási Közlöny 25 200 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 35 028 Ft/év
Sportértesítõ 6 048 Ft/év
Statisztikai Közlöny 15 120 Ft/év
Szociális Közlöny 17 892 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 14 112 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 7 560 Ft/év
Pénzügyi Szemle 22 680 Ft/év
L'udové noviny 5 796 Ft/év
Neue Zeitung 5 544 Ft/év

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 97 200 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 86 400 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2007-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 18 480 Ft + áfa.


