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A könyv szerzője a PTE habilitált egyetemi docense, a BTK Politikai Tanulmányok Tanszékének vezetője, 
15 éve kutatja az Európai Parlament működését. Több kötete jelent meg a témával kapcsolatban, melyek 
szerves részét képezik a témával foglalkozó hazai szakirodalomnak.

Az „Európai Uniónk színe és fonákja” című, 2009 októberében megjelent kötet a folyamatosan alakuló, 
bővülő és mélyülő együttműködés néhány sajátos problémájának bemutatására vállalkozik. Olyan témakö-
röket jár körül, mint az európai integráció működéséről kialakult nézetek, a demokrácia deficit, az uniós 
állampolgárság, európai identitás, euro-választások. Választ kapunk továbbá arra is, hogy milyen utat járt 
be hazánk és az Unió 2004-ig, illetve tájékozódhatunk a magyar EP-tagok tevékenységéről. Az Európai Unió 
témakörét terjedelmes hazai szakirodalom dolgozza fel. A most megjelent írásmű jellegzetessége, hogy az 
EU történetének és szervezeti felépítésének általános ismertetésén túl részletesen elemzi az uniós dön-
téshozatali struktúra visszásságait is, melyre a cím is utal. A könyv középpontjában az Európai Parlament 
áll, melyet a szerző különböző témakörökről alkotott állásfoglalásai alapján ismerhetünk meg. A kötet hat 
fejezetre tagolódik, melyeket rövid bevezető előz meg. Szerkezeti felépítését tekintve tankönyv jellegű 
írás. 

A könyv első szakasza az integrációs intézmények működésének áttekintése. Az Európai Tanács, az 
Európai Bizottság, az Európai Parlament, az Európai Bíróság, a Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók 
Bizottsága, az Európai Ombudsman és a Számvevőszék működésének jellegzetes vonásaira tér ki.

A következő szerkezeti egységből képet kaphatunk arról, hogy a térség gondolkodói milyen intézmé-
nyi struktúrákat képzeltek el az európai országok, népek közötti együttműködés lehetőségeiről. Európa 
térvesztése és a bipoláris szembenállás kialakulása kellett ahhoz, hogy néhány európai ország gazdasági 
és politikai kapcsolatait új alapokra helyezze. Az európai integráció elméleti megközelítéseit tekintve 
elmondható, hogy napjainkra a gazdasági struktúrák mellett egyre nagyobb szerepet kap a politikai struk-
túra. Az utóbbi két évtized bővítési hullámai pedig rávilágítanak az EU döntéshozatali eljárásainak problé-
máira, melyekről kellő részletességgel olvashatunk. Számtalan elmélet próbálja magyarázni az integráció 
egészét, melyek közül a ma is előforduló főbb megközelítési módokat mutatja be a szerző.

A napjainkban egyre erőteljesebben kirajzolódó, többszintű kormányzás gyakorlatát tekintve elmond-
ható, hogy a szerződések nem képesek egyértelműen lehatárolni az egyes szintek hatásköreit, a különböző 
szakpolitikai területek eltérő szabályozási jellege, illetve a közös vagy közösségi szabályozás alá eső kérdé-
sek differenciáltsága miatt. Elsősorban a tagállamok érdektelenek a szakpolitikák döntéshozatalának sza-
bályozási egységesítésében, az integrációs intézmények saját maguk számára nem hozhatnak létre újabb 
hatásköröket. Ez az elv a gyakorlatban mégsem egyértelmű, hiszen a szerződések ún. keretszerződések, 
ezért értelmezésük, illetve a belőlük levezetett döntési eljárások állandóan módosulnak. Ezt a folyama-
tos változást segít megérteni a többszintű kormányzás elmélete, érzékeltetve az átmenetiséget. Szó esik 
még a szubszidiaritás elvének többféle értelmezéséről, korszakonként változó módozatairól. Továbbá az 
európaizáció, illetve az euroszkepticizmus jelenségével is megismerkedhet az olvasó; utóbbival az európai 
közvélemény-kutató intézet felméréseinek nyomán. A bővítés-mélyítés ma is időszerű dilemmáját tekintve 
cél, hogy a 27 tagállam tovább módosítsa az intézményeket a közös külpolitika, valamint a kialakult dön-
téshozói hálózatok hatékonyabb működése érdekében – ebbe az irányba jelent egy nagyon fontos lépést a 
most életbe lépett Lisszaboni Szerződés. 

A demokrácia deficit és az Unió vonatkozásában a közvetett demokrácia kifejezést a tagállamok szint-
jén jelentkező demokráciára, míg a közvetlen demokráciát az uniós intézmények működésének kritériu-
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maira használja a szerző. Az EP azon igényére hívja fel a figyelmet, mely az integrációs döntéshozatalban 
és ellenőrzésben való minél szélesebb állampolgári részvétel megvalósulását hangsúlyozza. Véleménye 
szerint a döntés-előkészítés átláthatatlan, kusza hálójában érhető leginkább tetten a demokrácia deficit 
jelensége. A mélyítés akkor lehet eredményes, ha a tagállamok lakossága is azonosulni tud a közösségi 
értékekkel. Ennek jegyében az uniós állampolgárság újra és újra napirendre került az EP-ben, mely téma 
alakulását szintén nyomon követhetjük. 

A napjainkban sajnálatos módon egyre terjedő korrupció az EU struktúráját sem kerüli el, éppen ezért 
kiemelendő vonása a kötetnek, hogy külön alfejezetben tárgyalja az EU korrupció ellen tett erőfeszítéseit. 
Az elmúlt évtized néhány korrupciós botrányának részleteivel, ideértve az EP erre vonatkozó ügyeit, ta-
pasztalatát, illetve az EU ezekre adott válaszát is megismerhetik az olvasók.

Az identitás problémája a XXI. században a globalizáció hatására újra a figyelem középpontjába került. 
Az identitás európai vonatkozásairól és az EP ezzel kapcsolatos tevékenységéről átfogó képet kapunk. A 
példaként bemutatott viták és programok alapján világosan látszik, hogy az Európai Parlament a közösség-
hez való tartozás érzésének erősítésére törekszik. Ami az európai identitás és a vallási gyökerek kapcsola-
tának ábrázolását illeti, szintén szemléletes, konkrét példák segítik a jelenség megértését. Az „Ifjúság − 
európai polgárság − európai identitás” c. alfejezetben konkrét, számszerűsített adatok segítenek tisztáz-
ni, hogy pontosan kikre is vonatkozik az európai szintű ifjúságpolitika. Megismerhetjük az Európai Tanács 
ifjúságpolitikával kapcsolatos törekvéseit, az Európai Unió ifjúságpolitikáját, az Eurobarométer kutatási 
eredményei alapján az ifjúság, külön kiemelve a magyar fiatalok Európáról alkotott véleményét.

Az „Európai parlamenti választások” címet viselő fejezetben az európai pártok választási kiáltványai-
nak főbb gondolatait ismerteti a szerző. A pártok által választott szlogenek jól tükrözik azon sajátosságo-
kat, melyekkel szavazóik mozgósítása volt az elérendő cél, a programokat végigolvasva markánsan eltérő 
követelések alig találhatók. Hasonlóságokat főként a kereszténydemokrata, szociáldemokrata és liberális 
pártcsalád Európa-koncepciója között találhatunk. Az EU-val kapcsolatos vélemények csak az Unió ellenes 
pártoknál váltak markánssá. A részletesen bemutatott pártprogramok, és a 2009-es kampányra készített 
programok összehasonlításából kiderül többek között, hogy sokkal kevesebb Uniót mélyíteni akaró célki-
tűzést fogalmaztak meg a pártok. Külön táblázat mutatja a választási részvétel alakulását a választásra 
jogosultak százalékában, valamint a tagállamok euro-választási rendszereit. A 2009. július közepére meg-
alakult Európai Parlament összetételére vonatkozóan is lényeges adatokat találunk. 

Az utolsó fejezetben részletes történeti áttekintést olvashatunk Magyarország EGK-val megkezdett 
dialógusától egészen a teljes jogú uniós tagság eléréséig. Az EGK és a KGST 1988. június 25-én írta alá a 
közös nyilatkozatot a hivatalos kapcsolatok felvételéről, 30-án pedig megszületett az Európai Gazdasági 
Közösség és Magyarország közötti kétoldalú, gazdasági-kereskedelmi együttműködési megállapodás. Majd 
1989-ben a rendszerváltás hozott óriási fordulatot a kelet-közép-európai országok berendezkedésében. 
Az Európai Parlament is nyomon követte a térség demokratikus átalakulását, Politikai Bizottsága 1989. 
november 28-i döntése alapján jelentést készített a magyar politikai helyzetről és az EK-val kialakítandó 
kapcsolatokról. Habsburg Ottót kérték fel a jelentés elkészítésére, aki egészen 1999-ig a magyar ügyek 
raportőre lett. Jelentését, valamint az EP erről alkotott véleményét, az Európai Megállapodás pozitív és 
negatív hatásait a kötet részletesen kifejti. Ezt követően hazánk csatlakozási tárgyalásainak folyamatáról, 
az ehhez kötődő álláspontokról, vitákról kapunk áttekintést az 1994. április 1-jén Athénban benyújtott 
felvételi kérelmünktől kezdve. 1999. októberében a Bizottság a tíz kelet-közép európai állam összehason-
lításakor Magyarországot értékelte a tagságra leginkább érettnek. 

2001. szeptember. 11. után nyilvánvalóvá vált, hogy a világot szabdaló gazdasági, politikai, szociális el-
lentétek szorosabb együttműködést követelnek a Közösségtől is. Az EP 2001. november. 13-án újra tárgyalt 
a csatlakozásról, melynek hátterét és részleteit tárja elénk a fejezet. A végeredményt pedig jól ismerjük, 
hiszen 522 EP tag mondott igent, ezzel megnyitva az EU kapuit előttünk. Hazánkban a szavazók 83,7%-a 
támogatta a csatlakozást. A magyarok EP-tagságának első tapasztalatairól is képet kapunk, érdekességeket 
tudhatunk meg az első év munkájáról, az adatok jobb értelmezhetősége miatt a cseh EP-tagok hasonló 
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mutatóival, táblázatos formában összevetve. 

Az EP eddigi gyakorlata azt igazolja, hogy a sérelmi bepolitizálást a képviselők többsége nem preferál-
ja, elsődleges feladatuknak az Európai Közösség működésének elősegítését tekintik az uniós állampolgárok 
érdekében. Sajátosan magyarok által felvállalt területnek tekinthető a kisebbségek problémája. A fejezet 
végén a szerző egyfajta számvetést készít arról, hogy az EP-ben hogyan értékelték a magyar képviselők 
munkáját, illetve miként látták ők maguk saját tevékenységüket. Mindezt különböző felmérések, kutatá-
sok eredményeivel igazolja.

 Ajánlanám a könyvet mindazoknak, akik felsőoktatási intézményben folytatnak tanulmányokat, to-
vábbá, akik az Unió mélyebb struktúráiba szeretnének bepillantást nyerni. A fejezetek elején található 
idézetek rendkívül helyénvalóak, kiemelik annak lényegét, ezzel is hozzájárulva a jobb megértéshez. A 
szerző szemléletes, aktuális példákon keresztül vezeti be az olvasót az Európai Unió struktúrájának rendkí-
vül összetett világába. Annak ellenére, hogy a kötet nem az integráció jogi kérdéseire helyezi a hangsúlyt, 
mégis rávilágít bizonyos, az EU jogalkotása során felmerülő nehézségekre. A részletes történeti áttekin-
tések mellett számos aktuális kérdésről kapunk helyzetképet. Ilyenek például az EU-t érintő korrupciós 
botrányok, illetve a 2009-es EP választások sajátosságai. Minden tárgyalt kérdés mentén említésre kerül 
az Európa Parlament álláspontja, erőfeszítései az adott témakörre vonatkozóan, sok esetben az integráció 
kezdetétől napjainkig, a körülmények változása tükrében. 

Annak ellenére, hogy az elméleti megközelítések között megtaláljuk a többszintű kormányzás és a 
szubszidiaritás értelmezésének leírását, kevés szó esik az európai integráció regionális dimenziójáról. 
Hiányoltam az euro-képviselők „Régiók Európája” koncepció immár több évtizede tartó folyamatos formá-
lódásáról alkotott állásfoglalásait, illetve a regionális és önkormányzati szintek uniós döntéshozatalba való 
bekapcsolódási lehetőségeiről alkotott véleményeket. 

A magyar EP-képviselők tevékenysége kapcsán az ismertetett felszólalásokon kívül érdemes lett volna 
több figyelmet fordítani arra, hogy melyek a hazánk számára valóban kézzelfogható eredmények. 

A kötet szakszerűségét igazolják az alapos lábjegyzetek. A mellékletben, az integrációs kronológia után 
szereplő táblázatok érthetőek, az ábrák szemléletesek, viszont a hivatkozott bibliográfiát tekintve a sok 
francia mű mellett hiányolom az angol nyelvű szakirodalmat.

Összességében azonban Tuka Ágnes „Európai Uniónk színe és fonákja” című írása érdekes, tartalmas 
olvasmány. A könyv valóban eleget tett a szerző által kitűzött azon elképzelésnek, hogy olyan válaszokat 
adjon, melyek segítenek eligazodni a „brüsszeli dzsungelben”, az Európa Parlament működésében.


