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Az EU a könyvtárakban -könyvtárak az EU-ban

Az Európai Konvente a ~z:rz?dések ~gysz,~~sí~ése, azokat vilá-
gosabba es Jobban erthetove teve;

Elõzmények, cél, feladat e a nemzeti parlamentek szerepe az európai

integrációban.
Az Európai Tanács 2000. decemberi nizzai ülé- A kormányközi konferencia elõkészítésének
sén elfogadta a bõvítés intézményi feltételeit elsõ lépéseként 2001. március 7-én hivatalosan
megteremtõ Nizzai szerzõdést, egyúttal döntött is kezdetét vette a tagállamok és a jelölt orszá-
arról, hogy 2004-ben újabb kormányközi kon- gok közvéleményét bevonó összeurópai társa-
ferenciát (IGC) hív össze a szerzõdések szüksé- dalmi vita Európa jövõjérõl. A magyarországi
ges módosításairól. vita a 2001. június 5-én Mádi Ferenc köztársa-

A Nyilatkozat az unió jövõjérõl címû doku- sági elnök meghívására a Parlamentben megren-
mentum szerint az IGC, az EU és intézményei dezett, Az EU és Magyarország közös jövõje címû
demokratikus legitimitásának és átláthatóságának konferenciával indult el.
erõsítése, valamint a tagállamok polgáraihoz való Az Európai Tanács 2001 decemberében a
közelítése érdekében, dönt a következõ kérdé- Laekeni nyilatkozat az Európai Unió jövõjérõl
sekben: címû dokumentum elfogadásával és az Európai

e a tagállamok és az unió közötti pontosabb Konvent felállításával megteremtette a kormány-

hatáskör-megosztás kialakítása és ellenõrzése, közi konferencia elõkészítésének intézményi
amely a szubszidiaritás elvét tükrözi vissza; keretét. A nyilatkozat megfogalmazza azon kér-

e az EU Alapvetõ jogok chartájának státusa, dések és kihívások körét, amelyek vizsgálatát a

a kölni döntéseknek megfelelõen; konvent feladatának tekinti.
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Az Európa jövõj évei foglalkozó konvent ala- nyeivel együtt e dokumentum képezi majd a
kuló ülését 2002. február 28-án Brüsszelben tar- végsõ döntést meghozó kormányközi konferen-
.totta. Feladata, hogy elõkészítse a kibõvûlõ EU cia munkájának kiindulópontját. A konvent el-
és az uniós intézmények következõ nagyobb nökének nem titkolt törekvése, hogy a testület
szabású reformjait. A tizenöt tagország és a ti- mûködésének végére egy "alkotmányos szerzõ-
zenhárom tagjelölt összesen százöt küldöttébõl dés" tervezete álljon elõ. Egy széles körû kon-
álló testület várhatóan 2003 közepéig mûködik, szenzus mellett elfogadott, egységes dokumen-
munkáját olyan idõp~ntban fejezve be, hogy az tumtól az állam- és kormányfõk képviselõi je-
elnök (V aléry Giscard d 'Estaing) megfelelõ idõ- lentõs mértékben nehezen térhetnének el.
ben benyújthassa az Európai Tanácsnak a kon- Az Európai Unió elõtt álló problémákra a
vent eredményeit. legtisztább választ a rendszer teljes újraszabá-

A kormányközi konferencián részt vevõ tag- lyozása, az integráció erõteljes továbbfejlesztése
országok a konvent lezárása és a kormányközi adhatná. Ugyanakkor a tagállamok eddigi állás-
konferencia megnyitása közötti, ún. gondolko- foglalásaiból, valamint az unió által eddig köve-
dási idõszakban nemzeti keretek között vitatják tett "vegyes" fejlõdési modellbõl kiindulva lát-
meg a konvent eredményeit, s ennek függvényé- ható, hogy egy ilyen radikális elmozdulásra je-
ben alakítják ki az IGC-n képviselendõ nemzeti lenleg nincs kilátás. Így nem számíthatunk arra
álláspontjukat. Jelenleg mind a kormányközi kon- sem, hogy a laekeni nyilatkozat kérdéseire "tisz-
ferencia összehívás ának idõpontja, mind a gon- ta" megoldásokat adó válaszok szülessenek.
dolkodási idõszak hossza nyitott. Realitása sokkal inkább a jelenlegi uniós struk-

Az állam- és kormányfõk elé terjesztendõ, a túra bizonyos letisztításának, érdemi változáso-1 
testület munkájának eredményét tartalmazó vég- kat is hozó egyszerûsítésének, és ezáltal a haté-
sõ dokumentum a vizsgált témákra vonatkozóan konyabb, átláthatóbb és demokratikusabb Euró-
különféle megoldási változatokat tartalmazhat pai Unió kialakításának van. Néhány területen
(jelezve azok támogatottságát), de konszenzus születhetnek minõségi változást eredményezõ
kialakulása esetén egységes megoldási javasla- döntések, de a jelenlegi rendszer egészének új-
tok is elképzelhetõek. A nemzeti viták eredmé- raszabása kevéssé valószínû.
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~ Kon~V!ara
Népjóléti és Családüg~i MisIsoici Eg~etem EuróRai ~.
tvlinisztérium Tsnu1mán~ok KözRontja ,"'".,..,..., " -.

~ BAU- DOK AlaRítvá!!X «(,j;' 1998 óta elért eredmén~ek
QME6. Eötvös Loránd A Mag~ar Könársaság

~, ", TydQmán~eg~etem ED~(új) Kormán~ának taárg~alási
Alla~i Sz~m~evó§zék , 6ME:OMIKK EU !nformaQigs állásRontjai
Európai Réaiók Bizottsága ~(új) A Mag~ar Köztársaság
CORDIS BME-OMIKK OPEr Hungar~ ("j) Kormán~ának tárg~alási
EuróRa Tanács EuróRai Ifjúsági erzsen ) Dániel Fóiskola EDK állásRontjai a9 fejezet)
KözRont «(,j) (új;, , ,- A Mag~ar Köztársaság

.Szent István Eg~etem (Gödölló) csatlakozási kéreime 1994
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I(') "csa.,a.,ozaSI,o"am~,II
UJ" " Dokumentációs KözRont résztvevõi

Nem mindenért az euró a hibás"" fr' (Napi Online 09.02) (új) Kon~vtara INDOK\UI) A csatlakozási tárg~alásokl
' Ausztria sem fizetne többet a aiaReivei
; bõvítés miatt (NOL 09 .02) (új) Im[IJIII"I ~unmmm_';';1 A csa~lakozá~i tárg~alások

,. Saitótáiékoztató a kis- és Balaton Régió EIP ese~e9~na~tara .'"!: 
középvállalkozásokuniós, Baran~a Meg~ei EIP A közvélemén~-felkészítési

j (GKM 09.02) (új) EC-POP ~
, Azonos elbánást várnak a EQl6. Agenda 2000 rangol n~e!ven)
i csatlakozni kívánó országok EU-Innováció közvetítés Az ~~enda ~OOa keleti

(Napi Online 0906) (új) EURYDICE Oktatási bóvítésról
Szabálvtalan EU giacok(MH Információs Hálózat Az Amst~rd,ami, Sze~zõ~és ,

Online 09,07) (,íj) EUSIDIC ~z ,EU ,Közösségi ~ívmán~ai
Több EU-tag nettó befizetó lesz Euro Info Centre atv~:elenek Nemzeti Pr

(NOL09,10) (új) Euro Info Service ~ , '
Komolv kockázatok a Feiér Meg~ei EIP Az EU jelkép,ei ,

csatlakozás finisében (I\lOL Haidú-Bihar Meg~ei E.ie Az EU ko!mán,vai
~~"j) ", Jász-Nagvkun-Szolnok Meavei Az EU mYköd,ése
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A mezõgazdaság ügye nem !;Je Az EU szi.m.bólumai
fékezi a bõvftést (NOL 09.12) (új;, QMg@ Az EU ~zó~ára
Kormánl(kamgánl( a Parlamenti Információs Az EU jaaáll~m~i. .
csatlakozás mellett (NOL 09.13) Rendsze, Az EU-!ntear§ció tö.rtén~te .
':'Jj) Pest Megl(ei EIP Az Eurógai Bizottsáa véleménye
Ala~etõ cél az euroatlanti Somogl( Meavei EIP a Jelen~ke6és(õl .
integráció (Eugort 0913) (új) ITDH Euro Info Közcont (üD Az Eur~ca! Koz~ssea .
Az EU-bóvítésrõl tanácskoznak HungeKgol Külkggcsolati és Az ~u~~c~i,Meaál!aPQdás. ,
az agrárminiszterek ~ucot Európa Központ (ú Az átvíláaitás során vlzsaálandó
~(új) Béké~csaba ElE (!)) témakörök (31)
Akadál\(Yersenl( a Debrecen EIP (") UJ E~ 2001-es jelentése

célegl(enesben (Euport 0912) Kel;~kemét ElpJ(új) EU Injézi:!:!énvek
(új) Magl(ar Kereskedlmi és EU Kislexikon
~z EU-belépéskor nem Járunk Iparkamarai EU Integrációs EU Nact~( .
iól (MH Online 09.13) (új) fr.Q.d..2(ú EU aktuális
6rült siker a V~tikáni euro ~uro Nl(íreg~ház~ EIC (új) EU hivat.alos dokumentumok
~(új) Pécs EIC (ú EU legfrissebb dokumentumok
KézikönYV az uniós ~~IAA'~r;"~ J~Ir- Ú ) (letölthetõ több nyelven)
~ ~~t,~...~~,,~.Alk ' ' 1 ~Q,~u'Q'Ja.. ...~ l J 1::1 I ',;~"v"~"~'"
csa,.a~u~ao,o. Szeged EIC('" Lu-~lau'Q"YU~

~isvállalkozóknak (Eu(o 09.J3) Szekszárd EIC (ÚJ') Ese,méovnactár.,
!J!) .' ,Szolnok EIC (új) Európai Int~a~á~iós Tanács (Em
Járai: 70-80 százalékos az euró Euróga Ház" Jogharmonizációs Program
j-,azai támogatottsága (Euro (UJ) Közösség programok alacok és

oo..w ':':1;) kezdeménl(ezések
t'l1edgl(essl( eredménl(es "I".,,~~ -1 Magl(aroraszéa és az EU

brüsszeli tanácskozásai (NOL ~ csatlakozási krónikáia

~(új) ~ Magl(arország EU csatlakozási
" "r;' v"II~II'--"'--k --~ 1:11 "';~"Ar.A"'ó~~ó~ ~"~'ÓA;";~r-, u", Ya"a'~U"Q~U~ "c." L~U!Oa~,rU~~~~eo u.ra'~~'Q'a
kedvelik az eurót (Nagi Onlione Egl(etemek Eurógában Magl(arorszáa részvétele a

~':':'j) " -Európai Tanulmánl(ok (Európa közösségi prgramokban
tI;1ádl Ferenc uniós kérdésekrõl 2002) AlapftváOI( Magl(arorszáa és az EU
tá!avalt (MNO 0917) (~j). .Eurógai országok eg~/etemei intézménves kaocsolatai
Ciprus kimaradhat a bõvftésbõl Ingl(enes online ~U-!anfoll(amok Polgári Jogok
(N~L, 09 .17) (új) , .MÖB ösztöndU adatbázis Rövidftések
Aláfrásra került a négl(l2árti EU- Socrates Iroda Nemzeti Feilesztlési Terv (Euro)
csatlakozási Jegl(zókönl(v (Nagi (új)

A konve~t összetétele a munkafolyamat A konvent nyitott jellegét mutatja, hogy a, jellege társadalom bevonására a konventtel párhuzamos

fórum nyílt, amely a civil szférát képviselö szer-
Az összesen százöt tagú tanácskozó testület a vezetek (például szociális partnerek, üzleti vi-

tagállami kormányok egy-egy, a nemzeti parla- lág, NGO-k Icivii szervezetek/, tudományos élet)
mentek két-két, az Európai Parlament tizenhat "strukturált hálózataként" funkcionál. A konvent
képviselöjéböl és a Bizottság két tagjából áll. A két külön ülést szervezett az európai civil szer-
konvent munkájában a tizenhárom tagjelölt a vezetek és az európai fi.atalok számára. A 2002.
tagállamokkal megegyezö képviselettel vesz június 24-25-ei ülésén civil szervezetek és a
részt, jogosítványaik csupán annyiban korláto- konvent rilegfigyelöi fejthették ki az integráció-
zottak, hogy a tagállamok között kialakult kon- val kapcsolatos elképzeléseiket. A hozzászóló I
szenzust nem akadályozhatják meg. NGO-k leggyakrabban az uniós intézményekkel

A konventben megfigyelõi státussal rendel- való együttmûködésük intézményesítése iránti
kezik a Gazdasági és Szociális Bizottság három, igényüknek adtak hangot A Fiatalok Konventje
az európai szociális partnerek három, a Régiók 2002. június 24-25-én három munkacsoportban
Bizottsága hat képviselöje, valamint az európai -az Európai Unió küldetései; demokrácia (és az
ombudsman, állampolgárok részvétele) az Európai Unióban;

A bíróság és a számvevöszék elnökét az el- Európa a globális világban -vizsgálta az euró-
nökség felkérheti a konventben való felszólalásra. pai integráció jövöjét.
A testüle~ a mûködése ,során ~ ,Európai Unió ti- Szervezeti rend
zenegy hIvatalos nyelvet hasznalja,

A konvent tanácskozó fórum, amelynek tag- Az EU következö kormányközi konferenciá-
jai a testület munkájában a delegálásukat meg- ját elökészítö testület élén a tizenhárom tagú
határozó minõségükben vesznek részt, ezért az elnökség áll, melynek elnöke V, Giscard
általuk kifejtettek nem tekinthetök nemzeti ál- d'Estaing, alelnökei pedig Giuliano Amato és
láspontnak, A konvent tagjait csak a velük azo- Jean-Luc Dehaene, Az elnök valamennyi Euró-
nos módon kijelölt helyettes eik képviselhetik a pai Tanácson szóbeli tájékoztatást ad a konvent
testület ülésén. munkájáról.
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A konvent havonta egyszer vagy kétszer tart jékozódó szakaszban öt plenáris ülésen vitatta

plenáris ülést. Az elnökség kéthetente, a három meg elképzeléseit.
tagú II igazgató II elnökség pedig hetente ülésezik. A tájékozódó ülések sorát a konvent 2002.

A Laekenben elfogadott tizenkét fõs elnökségbe -március 21-22-ei elsõ munkaülése nyitotta meg,

tizenharmadik tagként -a tagjelöltek egyik képvi- amelyen a tagok általános vita keretében fogalmaz-

selõjét is meghívták: szavazás alapján a korábbi ták meg a XXI. század Európájávai kapcsolatos

szlovén miniszterelnököt és külügyminisztert dele- várakozásaikat és elképzeléseiket.

gálták a posztra. A konventtagok és az elnökség Az április 15-16-ai ülésen a konvent tagjai a

munkáját segíti széles feladatkörrel a titkárság. legfontosabb. reformtémának tartott kérdés, a

A plenáris üléseken megfogalmazott kérdé- hatáskörmegosztás politikai dimenzióját: az Eu-

sek részletes vizsgálatára a konvent eddig tíz rópai Unió céljait, küldetését, s er:mek fényében

munkacsoportot hozott létre, amelyek a vitatott az unió által ellátandó feladatokat, az uniós, il-

témákban megoldási javaslatok kidolgozásával letve tagállami hatáskör be tartozó területek el-

segítik a testület munkáját.. A munkacsoport-rend- határolás ának lehetséges módját tekintették át.

szerben az egyes murikacsoportok súlya eltérõ. A május 23-24-ei ülés napirendjén a "Mi-

Már az is látható, hogy lesznek olyan munkacso- lyen módon teljesíti az unió a küldetését?",

portok, amelyek hamar kifutnak, és nem lesz új azaz az uniós hatáskörök gyakorlásának kér-

elem a záró javaslatukban sem. dése szerepelt.

L\ munkafolyamat tagolása az elsõ A soron következõ üléseken a konvent civil

S' ka ,. ' rt " ki t ,' szervezetek képviselõit hallgatta meg, a július
za sz a e D ese 11 12 ." 1' d. k " 1 k '

--el u esen pe 19 sor em t a onvent es a
A konvent munkáját három szakaszban bo- Fiatalok Konventje tagjainak találkozójára.I 

nyolítja le: tájékozódási, elemzõ, és javaslatte- A tájékozódó szakasz kétségtelen elõnye, hogy

võ/záró fázisban. azalatt elvben a konvent valamennyi tagja el-

A tájékozódás szakasza (listening phase) a mondhatta véleményét az integráció továbbfejlõ-

július 11-12-ei üléssel lezárult. A testület e tá- désének legfontosabb kérdéseivel kapcsolatosan. A
i..~ r,:;,.,. , ~ c 'm '~i~ "' a;:)
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sa a o asI e o on val Ianfol)(amok
Online,O~~ 19) (új) , Úi ECDL CD-ROM és
Rendkívüli EU-csúcs a seaédkön)(v '; "1 ';!
taai~löltekkel?,([:!JOl0919)(ú) Temcus Köza!acítván)((ú) ;IllfJé;;:, , , ,Mealelent a Kezlkön~v az Az uniós állam~olgárság
Eurócai Unióról (EURO 0919) c Diclomák és végzettség~k
(új') l'J:[I~.irhll!liirll;~" 1,; ril~~I!jé;;l!.~I:i ld elismerése
°Nkt,b~rb~n dön!ene~ az írek a EBMag~aroszági Bizottsága EIRO hírek (angol)
bõvitésrõl (Naci Online 0920 (új) fóruma EU Ki kicsoda?
Az Eurócai Uniós Nag~bizottság ~Ievél EU Kronológi~
nyilatkozata (EURO 0920) (új) ~ hfrlevél (DHY) EU Statisztikák
Pr~bJ~más úton az Euró~ai Unió EUPORT EU adatbázisok (OMgKD~
fejé fMH Online 0921) ("j) f1!RQ EU aazdasáai hírek mag~arul
EU csatlakozás- du~la szaldó EUfórium EU kutatás
(Fia)(~rõnet 0922) (új) Euroatlanti Hlrlevél(ielszavas) EU kön~vek
Scanvolország többc~lú Euro~a Magazin (francia EU-feilesztés
aar~rtámo(]atástiavasol (MN nvelven) EU.innováció
anline09.23) (új) Európai Uniós vitafórum EU-kereskedelem
Több öszt~ndíiat kínál az EU Maavar vitafórum EURO(mag~ar)
(EUR~ ,O,9.2.4J (új) Hi~atalos EU kiadván~ok (új) EURO közös weboldal
EU-bõyítés:ha tudtuk volna EUZoJi (Román Zoltán) honlaDia
(NSZ Online 0924) (új) c "' Euro
Tan a vita az úi tagok pénzérõl 1~~'l'J~:',~~[!~,,:i'...~o;!!.!~I~!.~~ g ~pa 2002 fol~óirat
(Nal 0924) (új) EB Mag~arországi Deleg~ció Európa Fórum fol~óirat
Továbbkéczés: az utolsgk pál~ázatai Európai közlekedési hálózat

V kö~ött (MH, ~nline 0924) (új) FVM Phare CBC Kis~roiekt E;otóarchivum
~ Szûken méri az EU a ~ KultúrPonl Iroda
1 csatlakozást (NOl 0925) (új) Kulturális cálvázati lehetõségek Körnvezetvédelem
,: Moszkva elutasította az EU PROMEI (nonprofit szféra) Mag~arországés az EU
! javaslatát (NOL 0927) (il,;) Phare-Program Osztrák Közvélemén~-kutatás
I Bizonvtalan az Ir igen (MH Phare-~rogramokat koordináló (fol~amatban)

., l' Qnline 0930) (új) tárca nélküli miniszter Statisztika
, Úiabb terv az Euró~ai Phare segél~koordináció Szabván~ok
: : Alkotmányra (Euro 1001) ("D SA~ARD. Euróca Jövõie Eg~esület (új)
; Eayséaes közbeszerzés az Széchen~j Terv Euróca Inaatlanbefektetési Ala~
, Eurócai Unióban (Euro 1001) (új) CFCU Központi Pénzüg~i és (új')
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, O man'ra uro (óJj) ~Qa JOVOle t=aveSUleI (uj)

Eg~séges közbeszerzés az Széchen~i Terv Euró~a Inaatlanbefektetési Alap
Euró~ai Unióban (Euro 10,01)(Új) CFCUNK~z~~n;i ~énz~avi,~s (új)
Euró~ai versenyre készül az Szerzodeskoto ueg~sea (UJ)

OTP Ciilággazdasáa 10 .01) (ÚJ) Mag~a~ Vállalakoz~sfeilesztési !;['.:!I r;;;;'
Maradunk vid~m o~-shore Ala~ítv~n~ ~~VA) (u;) A Vizsga Szabályos Menete
barakk? (Na~i Online 10.03) (új) Euró~~' \-!nlOS ~91~a~at~,k 8mitió tudni
Eg~ esetleges nerrl 2005-re InformaclQs adatbazIsa \U/) ECDL AlaDítvánv
tolhal!a a csatlakozást (Napi K~lc~ a sikeres EU- EgDL Központ

Online 10.03) (új) ~alyaz~t.okhoZ1uJ) ECDL start
EU-s versen~politikai 2002 évi P~A~E~emzeti Mi az ECDL?

tárg~alások (HVG ONline 10 ,03) erog~am Pe,nzu,g~1 , Miskolci vizsaaköz~ont
(új) Megalla~odas (uj).
T ' k k b 1 , Nt t ' k'.k :{Izsgamentesséa
I Izen Ka~naK Del~poI. a IorOKOK Vizs rendszer
~~j~aradnak (Na~i Online 10.04) Mii_rn~mm1m_! vIzsgarenaszer

"Nag~csoDortosok" be az ..

urlióba! (Mt! Online 10 .05) (új) A Korridor uniós melléklete

Nem lenne tragédia az ír nem (korridor hu)
(MH Onlirle 10.07) (új) A Nemzeti Feilesztési Terv ...,

Az EU-tagság a sávszélia erosíti (E!,!fórium)
a forintot ? (Na~i Online 10,07) Az Euro születése (RTL Klub)
(új) BBC sa_itószernle(maavar
Fenntartásokkal a tíze~ készek ~
a csatlakozásra (NSI Online EB virtuáis sa!tó~zoba
1Q.QZl(új) EU Fiatal Tudósok Versenye ..-
El;)- orszáaielentés a (t!unnianet)
tagielöltekrol: mi is felsõbb EU Mag~arBizottság
osztál~ba lé~hetünk (MH Online saitóközlemények
lli1Q). (új) , EUPORT
Kárt~ac~ata (t!VG Online 10.10) EURO menetrend (euro-hu)
(új) EUfórium sajtótájékoztató
Az ~U átadta a belé~oieg~eket ~

iliOL10 _10) (új) Fig~elõNet Euró-dosszié
Jürgen Kö~~en az Hajdú Online Uniós melléklete
orszáaielentésrõl (Euro 10.1,1) l~gOElsomaavar internetes
(ú/) , ., .

három percre korlátozott hozzászólások azonban megteremtése által. A konventtagok véleménye
sem az elképzelések részletes kifejtésére, sem megoszlik arról, hogy jogi, politikai vagy e ket-
valódi vita kibontakozás ára nem adnak lehetõsé- tõt kombináló mechanizmusra, esetleg külön e
get. Ezt némileg ellensúlyozza, hogy az áprilisi célra létrehozott intézmény( ek)re, illetve ex ante

'. üléstõl kezdõdõen minden öt hozzászólást köve- vagy ex post ellenõrzésre van-e szükség.
tõen lehetõség volt az elhangzottak egyperces A konventtagok túlnyomó többsége egyetértett
k9mmentálására szorítkozó felszólalásokra is. azzal, hogy növelni kellene a nemzeti parlamentek

Az Európái Konvent tájékozódó szakaszában hatáskörét és befolyásolási lehetõségeit az európai
folyó viták az alábbi fõbb témákat ölelték fel: integrációs folyamatokra. Bár korábban többen ja-

.az Európai Unió céljai és küldetése; vasolták egy "második kamara" létrehozását, a

.az uniós és tagállami hatáskörök megosztása; nemzeti parlamentek kiválasztott képviselõitõl ez a

.a döntéshozatali eljárások, a döntéshozatal gondolat szinte alig kapott támogatást.
hatékonyságának javítása; Az európai védelem- és biztonságpolitika to-

.az EU intézményi rendszerének módosítása; vábbfejlesztésének lehetõségeirõl, az e területet

.a nemzeti parlamentek integrációs folyamat- érintõ integráció mélységérõl megoszlik a kon-
ban betöltött szerepe; venttagok véleménye. A hozzászólók szorgalmaz-

.a bel- és igazságügyi együttmûködés tovább- ták az európai külpolitika hitelességét biztosító
fejlesztése; védelmi dimenzió megteremtését, az európai

.az unió kü1kapcsolati rendszere, a közös kül-, védelmi-katonai kapacitások fejlesztését, de ezen a
biztonság- és védelempolitika jövõje. területen érezhetõen csak lassúbb, lépésrõl-lépésre

ff , való elõrehaladásra ~sz lehetõség, igen behatárolt,
Fobb nézetkulonbsegek alapvetõen kormányközi keretek között.

A hatáskörmegosztás legitimitásának megerõ- Vannak területek, ahol kevésbé indokolt a
sítéséhez a szubszidiaritás és az arányosság el- közösségi szintû döntéshozatal, más területeken
vét a gyakorlatban is alkalmazhatóvá kell tenni, azonban a magasabb, a tagállami szintet megha-
elsõsorban a szükséges kontroll-mechanizmusok ladó döntéshozatal kívánatos. Komoly problémát

, ..
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i ~emzeti kultúrák és az egységes piac feltett kér?és.ek~t, másrés~t a ~~~csoportok kö-

zökkenõmentes mûködését biztosító szabályozá- vetkezteteselt es az Europa JovoJevel kapcsola-
) sok ütközés ének kiküszöbölése is. tosan eddig napvilágot látott fontosabb elképze-

: ", ff .ff' léseket tanulmányozza át. Elõrelá1hatóan még ez
; Az erdekkepzesek fo JellemzoI évben elkészülhet a konvent részérõl az Európai

A résztvevõk helyzete és a fõbb témakörök Tanács elé terjeszteni kívánt (alkotmányos) szer-

mentén az alábbi érdek-elhatárolódások figyel- zõdés elsõ tervezete.
hetõk meg: A konvent tevékenységének harmadik, záró

.kis és nagy tagállamok; fázisában (2003 elsõ félévében) eszöveg csiszo-

.nemzetállamok Európája -föderális Európa; lására és elfogadására kerülhet sor.

.szubnacionális szint -tagállami szint. , , , "
Az unió továbbfejlesztésével kapcsolatos tag- Magyar reszvetel az Europal

állami álláspontok lényeges eltérése miatt nem Konventben

várható, ~ogy..a .konvent va~y ~ ~tána kö~etke- Résztvevõk, a részvétel fontosabb adatai,I 
zõ kormanykozl konferencIa allast foglaljon a ' ll ""I 

.' 1.' ll . E ' 1 k ' d , je emzol
fodera IS vagy nemzeta amI uropa a ap er e-

l sében. A kis és közepes országok jórészt hely- Az Országgyûlés, illetve a kormány 2002. ja-
zet-megõrzõ álláspontot keresnek, és az Európai nuár 31-én dr. Vastagh Pál, dr. Szájer József és

Bizottságot tekintik szövetségesnek. A konvent dr. Martonyi János személyében kinevezte a kon-

(és az IGC) során az viszont eldõlhet, hogy az ventben az Országgyûlést és a kormányzatot kép-

Európai Unió a már most is jelentõs -és a bõ- viselõ három tagot, valamint dr. Szent-Iványi Ist-

vülés által csak fokozódó -diverzitást nagyobb ván, dr. Kelemen András és dr. Gottfried Péter

rugalmassággal kezelõ, a konkrét integrációs személyében helyetteseiket. 2002 májusától a

: együttmûködésre többféle, akár párhuzamos, konvent kormányzatot képviselõ tagja dr. Ba-

j többsebességes lehetõséget kínáló integrációs lázs Péter.

I modell, vagy egy valamennyi tagja számára azo- Az eddigiek során a magyar konventtagokfel-

nos kötelezettségeket, esélyeket és integrációs szólalásaik, írásbeli hozzájárulásaik, továbbá

keretet biztosító, ezért konzisztensebb, ugyanak- munkacsoport-tagságuk révén aktívan részt vet-

kor lassúbb elõremozdulásra képes modell irá- tek a testület munkájában.

nyába fejlõdjön-e tovább. A 2002. március 21-ei plenáris ülésen

K .t k ' t ' Marton yi János , Szá;er József és Vasta gh PálI t' ID es :1

k ' bb ' k '. , szólalt fel.
a "onveot tova I muD 'ajara

2002 szeptemberétõl a konvent megkezdte A magyar részvétel egyéb fórumai,

mûködésének második, elemzõ-értékelõ szaka- formái

szát, amely egyrészt a laekeni nyilatkozatban

Magyarország részvételére az európai integ-

ráció továbbfejlesztésérõl szóló, a nizzai Nyilat-

kozat az unió jövõjérõl címû dokumentum kez-

deményezésére 2001. március 7-én hivatalosan

elindult összeurópai társadalmi vitában eddig az

~~,~~~~; ~~~~~~6n alábbi módon nyilt lehetõség:
~~,u"al ~IL~"~_-

Eur~~a! Par~ame"t A magyarországi Európa jövõje vita sajátos-
c EuróDai Tanács
: Eur~Da! Bír~sáa -.==arul sága, hogy idõben és gondolati1ag is összekap-

Euróoai Számvevõszék 1 , ti lk , ..1 ' ti 1i ' Euróoai Beruházási Bank E1HQ csolódik a népszavazásra va o e eszu es o ya-

EuróDai Köznnnli Bank Kereskede~em

; l ~;~:aa~á~:n:Su~~':~i~liS Biz ~=e matával, így a magyar társadalom Európa-képé-
[11 I I I Vállalk~zások nek pozitívabbá tételével hozzájárulhat a csatlako-

i :1 ~tvédelem zás társadalmi támogatottságának erõsödés éhez.
r Szocialista Párt EuróDai közl&kedési Hálózat .,

i ~..~ .Fejlesztés A magyarországi vitát hivatalosan a 2001. JU-
I OemnkrataPárt ~ ." .."...

1', AntwarDeni Eavetem mus 5-en Madl Ferenc koztarsasagl elnok veze-

i
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tésével a Parlamentben megrendezett, Az EU és A hatékonyabb és szakmailag megalapozot-

~ Magyarország közös jövõje címû konferencia in- tabb fellépés elõsegítésére a Külügyminisztéri-
dította el. A tanácskozáson a parlamenti pártok, umban 2002 nyarán megalakított Konvent Tit-
az érdekképviseletek, a civil szervezetek, a tu- kárság mellett létrehozták a konvent-koordiná-
dományos-szakmai körök, az egyházak és a dip- torok hálózatát, akiknek a feladata -együttmû-
lomáciai testület képviselõi, valamint közjogi ködve a brüsszeli EU-misszióval, valamint a Kül-
méltóságok vettek részt. ügyminisztérium és más hazai szervek szakértõ-

A konferencia záró eseményeként a köztársa- ivel- az adott munkacsoport anyagainak feldol-
sági elnök megnyitotta az Európa jövõje honla- gozása, a magyar fellépés segítése elemzõ mun-
pot, mely 2001 júliusa óta angolul is hozzáféi'- kával.
hetõ, s része egy on-line vitafórum is. A társa-
dalmi vita a fiatalok, a szociális partnerek, vala- A magyar álláspont tartalmi elemei
mint az NGO-k körében kezdeményezett réteg-
konferenciák körül bontakozik ki. A Parlament- A magyar álláspont kiindulópontjai a követ-
ben folytatott eszmecseréknek egyre fontosabb kezõk:
ismeretközvetítö, véleményformáló szerepük van. .Magyarország majdani, közepes nagyságú
A civil szervezetek, kutatóintézetek szervezésé- tagállami státusa az EU-ban;
ben rendezett konferenciákon is egyre gyakrab- .a nemzeti identitás megõrzése az integrá-
ban szerepel az európai jövõ témája. ciós folyamatban;

Az Országgyûlés 2001. november 29-én, az .külpolitikánk alapvetõ stratégiai céljai.
EU-vitanap keretében -többek között -az Eu- Magyarország érdekérvényesítõ képességét
rópa lehetséges jövöjével kapcsolatos elképzelé- általában meghatározza az ország jövendõ, "kö-
seket is megvitatta. .zepes méretû tagállam" státusa, egyes kérdések-

A konvent elnökségének felkérésére országon- ben a politikai súlya, s ebbõl következõen elv-
ként egy-egy konventtag összefoglalót készített ben, de nem feltétlenül, korlátozottabb érdekér-
az Európa jövõjévei és a konventtel kapcsolato- vényesítõ képessége. E sajátosságok miatt Ma-
san az országában folyó nemzeti vita helyzeté- gyarország érdekeit általában az integráció kitel-
rõl. A magyarországi vitáról 2002. június 24-én jesítését, a közösségi módszer erõsítését ered-
Vastagh Pál magyar konventtag számolt be. ményezö reformok szolgálnák a legjobban,

A konvent 2002. június 24-25-ei ülésén ma- ugyanis leginkább ez mozdíthatja elõ az alapve-
gyar civil szervezetek is kifejthették az integráci- tõ tagállami értékek következetesebb érvényesü-
óval kapcsolatos elképzeléseiket. lését és a "direktórium-jellegû" megoldások ki-

A Fiatalok Konvent jének ülésén (2002. július alakulásának kivédését.
9. és 12. között) hét magyar fiatal vett részt. Az integráció rugalmas továbbfejlesztésével

kapcsolatosan érdemes mérlegelni azt a lehetõ-
A magyar álláspont kialákítása séget, hogy Magyarország az unióba: valÓ felvé-

telét követõen, viszonylag rövid idõn belül egy
A konvent magyar tagjai a testület munkájá- integrációs élcsapat tagjává váljon azáltal, hogy

ban országgyûlési, illetve kormányzati megbízás- a kezdetektõl részt vesz egy, az integráció to-
sal, "személyes minõségükben" vesznek részt, vábbi mélyítésére és a közösségi jelleg erõsíté-
ezért a többi konventtaghoz hasonlóan kötött sére politikai hajlandóságot mutató, s azt akár a
mandátummal nem rendelkeznek, az általuk ki- "megerõsített együttmûködés" keretében meg is
fejtettek nem tekinthetõk nemzeti álláspontnak. valósító országcsoportban. Az integráció jelen
Az Európai Konventben a magyar országgyûlési szintjérõl való továbblépés ugyanis ma már nem
megbízással rendelkezõ tagok egy-egy párt dele- annyira a gazdasági fejlettség kérdése, mint in-
gáltjai, õk a konventben az azonos európai par- kább, az integráció mélyítése iránti politikai-tár-
lamenti pártcsoportosulásokkal egyeztetnek és sadalmi elkötelezettség és igény függvénye, ezek
alakítanak ki egységes álláspontot. Mindazonál- pedig mind a magyarországi társadalomban, mind
tal közös szándék egy összehangolt magyar ál- a politikai elitben erõsebbek lehetnek, mint a je-
láspont kulcs elemeinek meghatározása. lenlegi tagállamok némelyikében.
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