Az Európai Unió politikai intézményrendszere
1. feladat
A feladat az Európai Unió intézményeire vonatkozik. Az alábbi linkeken található
információkból gyűjtsd ki a táblázatban szereplő intézményekre vonatkozó
adatokat!
Az EU intézményei és egyéb szervei
Intézményrendszer
feladatkör
Európai
Bíróság

Számvevőszék
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•

felülvizsgálja
az Európai
Unió intézményei intézkedéseinek
jogszerűségét

•

gondoskodik
arról, hogy a
tagállamok
teljesítsék a
kötelezettségeiket

•

a nemzeti
bíróságok
kérelmére
értelmezi az
uniós jogot

•

éves jelentést nyújt be
az Európai
Parlamentnek és a tanácsnak az
előző pénzügyi évről
(éves mentesítés)

tagok

ülések
helye

ülések
ideje

döntéshozatal
módja

•

tagállamonként
egy, azaz
huszonnyolc bírót
és nyolc
főtanácsnokot
neveznek
ki hat évre

•

Luxembourg

•

folyamatosan

•

ítéleteit
többségi
szavazással hozza

•

tagálla•
monként
egy, azaz
huszonnyolc tagot
a tanács
nevez ki
hatéves
időtartamra

Luxembourg

•

folyamatosan

•

döntéseit
többségi
szavazással hozza

Európai
Központi
Bank
Kormányzótanácsa
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•

véleményt ad
az EU pénzügyi jogszabályairól és
arról, hogy
milyen módon lehet
hozzájárulni
az EU csalás
elleni küzdelméhez

•

az ellenőrök
gyakran végeznek ellenőrzést az uniós intézményekben és
az uniós forrásokkal gazdálkodó tagállamokban,
országokban

•

az eurórendszerre ruházott feladatok ellátásához szükséges iránymutatások és
határozatok
elfogadása

•

az euróövezet monetáris politikájának kialakítása (ide tartoznak a monetáris célokra, az irányadó kamatokra és az eurórendszerben
a jegybanki

•

munkájában a valutaunióban
teljes mértékben
résztvevő
tagállamok
jegybankjainak elnökei és a
bank igazgatótanácsának
tagjai
vesznek
részt

•

Frankfurt

•

havont
a kétszer
ülésezik

•

többségi
szavazással dönt

tartalékképzésre vonatkozó döntések, továbbá
a végrehajtásukhoz szükséges iránymutatások
meghatározása)
Európai
Beruházási
Bank
Kormányzótanácsa

•

feladata a hitelpolitikai
irányvonal kidolgozása, a
szervezet
éves jelentésének és mérlegének jóváhagyása, a
tőkeemelésről szóló döntések meghozatala és a
tisztviselők
kinevezése

• a 28 tagállam
pénzügyminisztereiből áll

Európai
Gazdasági és
Szociális Bizottság

•

az európai
szakszervezetek, a munkaadók, a
mezőgazdasági termelők
a bizottságon
keresztül
véleményt
nyilváníthatnak az uniós
jogalkotási
javaslatokról

•

•

A bizottság
által kialakított vélemény
nem kötelező
erejű
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353 tagja
van, őket a
nemzeti
kormányok
jelölik, és
az Európai
Unió Tanácsa nevezi
ki ötéves
időtartamra

•

Luxembourg

nincs adat
a forrásokban

•

többségi
szavazással dönt

•

Brüsszel

•

évente
10 plenáris
ülést
hívnak
össze,
de ennél sűrűbben
tartanak
szekcióüléseket

•

többségi
szavazással dönt

Régiók
Bizottsága

•

feladata az
uniós jogszabályokkal
kapcsolatos
helyi és regionális álláspontokat
érvényesítse

•

a helyi és a
regionális önkormányzatokat érintő (pl.
foglalkoztatáspolitikai,
környezetvédelmi, oktatáspolitikai,
közegészségügyi) uniós
szintű döntéshozatal
előtt a bizottság, a tanács
és a Parlament köteles
konzultálni a
Régiók
Bizottságával

•

353 tagja
(és ugyanennyi póttagja) van,
akik az EU
28 tagállamát képviselik ötéves időtartamra

•

Brüsszel

•

évente
öt plenáris
ülést
tart, a
szakpolitikát
meghatározó
szervezetek
gyakrabban
üléseznek

•

többségi
szavazással dönt

2. feladat
A feladat az Európai Unió jövőjével kapcsolatos. A források és saját ismereteid
segítségével gyűjtsd össze az átszervezés melletti és elleni érveket! Törekedj arra,
hogy írj 3–5 érvet mindkét megközelítéshez!
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Az Európai Unió megerősödését
jelenti az átszervezés:

Az Európai Unió gyengülését, végső
esetben a szétesését jelenti az
átszervezés:

a gazdasági válságok leküzdésében az európai egység elmélyítése jelentős segítséget adhat

az uniós és a tagállami gazdasági
célok jelentősen különbözhetnek,
olykor ellent is mondanak egymásnak

2

a más nagyhatalmaktól (USA,
Kína) való függés csökkentését,
a szuverenitás megőrzését
jobban garantálja egy erősebb
európai összefogás

3

a globalizáció miatt elengedheaz egyre erőteljesebben megjelenő
tetlenül fontos, hogy Európa még globális problémákra az unió képtelen
egységesebb legyen
kellően adekvát válaszokat adni, ez a
tehetetlenségét mutatja

4

az integráció elmélyítése a
demokrácia megerősítését is
célozza

5

a gazdasági unió alapfeltétele a
szorosabb politikai unió
létrehozása
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a tagállamok közötti viták jelentős
széthúzó erőt jelentenek, hiszen túl
nagy lemondást kívánnak meg az
erősebb gazdaságú hatalmaktól.
Például a nettó befizető országok
lakossága a válság idején nem érti,
miért az EU-ba küldik az egyre több
pénzt, miért nem a tagállami célokat
támogatják belőle

a politikai intézményrendszerek
működtetése az államok belügye

