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Herman van Rompuy évzáró üzenete 
 

Az Európai Tanács elnöke a 2010-es, meglehetősen sűrű évre visszatekintve 
videóüzenetben köszöntötte az Unió polgárait az ünnepek alkalmából, többek között e 
haikuval: 

Silence and joy 
From Christmas to New Year 

Hoping also for hope. 
 

A videót itt tekinthetik meg: http://vloghvr.consilium.europa.eu/?p=3658  
Az üzenet szövegesen: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/118690.pdf  
 
 
Felülvizsgálja a Bizottság a munkaid ő-irányelv végrehajtását  
 
Az uniós munkaidő-irányelv felülvizsgálatának részeként 
az Európai Bizottság elindította a munkavállalók és a 
munkáltatók képviselőivel folytatandó uniós szintű 
konzultáció kötelező második szakaszát, és 
nyilvánosságra hozott egy részletes jelentést arról, 
hogyan alkalmazzák a tagállamok a munkaidőről szóló 
irányelvet. Az új konzultáció keretében a Bizottság várja 
a szociális partnerek véleményét az uniós 
munkaidőszabályok felülvizsgálatának lehetőségeiről. 
 
A felülvizsgálattal kapcsolatos dokumentumok: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&langId=hu&
newsId=964&moreDocuments=yes&tableName=news  
 
Az Európai Parlament és a Tanács 2003/88/EK irányelve a munkaidő-szervezés egyes 
szempontjairól:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0088:HU:NOT  
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A magyar EU elnökségr ől 
 
2011. január 1. és június 30. között Magyarország tölti be az Európai Unió Tanácsának 
elnökségi teendőit. Magyarország a spanyol-belga-magyar trió záró tagjaként lesz az Unió 
egyik legfontosabb intézményének vezetője, és nyáron Lengyelországnak adja át e feladatot. 

 
Az elnökség hatáskörei, főbb tevékenységei jelentősen változtak a Lisszaboni Szerződés 
2009-es hatályba lépésével: egyes, korábban az elnökséghez fűződő szerepeket az Európai 
Tanács állandó elnöke vagy az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője vett át. 
Változást jelenthet az Európai Külügyi Szolgálat létrejötte is. Ugyanakkor az elnökség 
változatlanul sokrétű szerepet tölt be a Tanács üléseinek előkészítésében és levezetésében, 
az Unió tevékenységének irányításában. 
 
Az elnökséggel kapcsolatos dokumentumok: 
 
A trió programja: http://www.eutrio.eu/The_Trio_of_Presidencies.pdf 
A magyar prioritások: http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/eu/2011_eu_elnokseg/prioritasok.htm  
A félév időben: http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/eu/2011_eu_elnokseg/elnoksegi_naptar.htm  
 
A Külügyminisztérium (http://www.kulugyminiszterium.hu/) honlapján kívül részletes 
információt találhat az EUvonal – EU tájékoztató szolgálat weblapján 
(http://www.euvonal.hu/), valamint a spanyol-belga-magyar közös elnökségi weblapon 
(http://www.eutrio.eu/). 
 
A magyar elnökség hivatalos honlapja 2010. december 20-tól elérhető a 
http://www.eu2011.hu/ webcím alatt. 
 
Az Európai Tanács határozata a Tanács elnökségének gyakorlásáról:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009D0881:HU:NOT  
A Tanács határozata a Tanács elnökségének gyakorlásáról szóló európai tanácsi határozat 
végrehajtási rendelkezéseinek megállapításáról és a Tanács előkészítő szerveinek elnöki 
tisztéről:  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009D0908:HU:NOT  
 
Olvasnivalóként: 
 
Az EU-elnökség : Jogi, szervezeti és tudománypolitikai vetületek / szerk. Vörös Imre. 
Budapest : Complex, 2010 
 
Elnökségi munka az Európai Unióban / szerk. Rónay Miklós-Szörényi András. Budapest : 
Gondolat, 2010 
 
The Contribution of 14 European Think Tanks to the Spanish, Belgian and Hungarian Trio 
Presidency of the European Union / Directed by: Elvire Fabry and Gaëtane Ricard-Nihoul, 
Notre Europe http://www.notre-europe.eu/uploads/tx_publication/TGAE2010--EN.pdf  
 
A Külügyminisztérium kiadványai és az Európai Tükörben megjelent cikkek listája: 
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/eu/2011_eu_elnokseg/hatteranyagok/elnokseg
i_publikaciok/ 
 
EurActiv linkdosszié: http://www.euractiv.hu/magyar-elnokseg/linkdossziek/magyarorszag-
eu-elnoksege-000086   
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Új könyvek az Európai Dokumentációs Központban 
This Research Guide to Instruments of European Regional Organizations is 
the product of years of teaching experience in methodology of law in the 
capital of Europe, namely at the Law Faculty of the Free University of 
Brussels. The research guide focuses on how to find and use instruments of 
European regional organizations. It is mainly intended to be a practical 
instrument for students of an advanced level, lawyers and public servants 
who work in the field of European law. In a practical way, this book offers a 
detailed description on how to do research in sources of European law in the 
most efficient way. The different sources of European law are examined. 
The research guide gives an answer to a variety of questions one may be 
confronted with when dealing with European law. What are these sources? 
Where can I find them? And once I have found them, how do I read them? 
The main focus lies on the wide range of electronic databases on European 
law, although reference is also made to the traditional way of finding 
sources. The use of screenshots and clear examples make this book a very 

practical instrument so that every person who deals with European law on a permanent or occasional 
basis will value it as an extremely useful tool.     

Frederic Eggermont, Stefaan Smis: Research guide to instruments of European regional organizations     
Antwerp - Oxford - Portland : Intersentia,  2010 

Az Európai Unió többéves előkészítés - és több, uniós alkotmány 
létrehozására irányuló sikertelen kísérlet - után ún. reformszerződés 
révén 2009. december 1. óta megújult jogi alapokkal rendelkezik. Az 
európai jogrendet 2010 után ez a jogi keret tartja rendszerben és 
határozza meg gyakorlatilag minden olyan élethelyzetben, amelynek 
közös működtetésére az Unió felhatalmazást kapott a tagállamaitól. Az 
európai alapjogvédelem számára szintén mérföldkő az új jogi keret, 
amelyhez ma már hozzá kell érteni az Unió jogi kötőerővel rendelkező 
Alapjogi Chartáját is. A régi és az új tartalmi és formai elemek 
együttélése azonban jogalkotónak, jogalkalmazónak tagállamon belül 
és kívül egyaránt feladatot fog adni az elkövetkezendő években is, 
különös figyelemmel Magyarország 2011 első felében viselt elnökségi 
feladataira. A tartalmi megfeleltetés, a szinopszis célja, hogy segítséget 
nyújtson a Lisszaboni Szerződés által bevezetett módosítások 
tartalmának felderítéséhez és megkönnyítse az eligazodást az Európai 
Unió elsődleges joganyagának aktuális rendszerében. Hasznos 
kiindulópont lehet a köz- és magánszféra számára a mindennapi jogalkalmazásában és a felsőoktatás 
különböző szintjein is. 

Szalayné Sándor Erzsébet (szerk): Az Európai Unió alapdokumentumai 2010 
Pécs : Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Európa Központ, 2010 

 

The Foundations of European Union Law provides an impressively clear and 
easily understood account of the constitutional and administrative law of the EU. 
Hartley examines the institutions, the Union legal system and the major 
constitutional issues before moving on to the area of administrative law and 
remedies including the workings of the European Court and the Court of First 
Instance. The Treaty of Lisbon has brought about one of the most important 
reforms of EU law since the early days of European integration. In addition to 
significant institutional changes, the Treaty creates a new legal structure that will 
require lawyers and students of EU law to think in different terms. This new 
edition has been thoroughly revised to provide a clear and simple explanation of 
the basic principles of EU law as they have been recast by the Treaty of Lisbon. 

The important conceptual and functional changes introduced by the treaty are explained, showing how 
the new legal principles form a coherent system.  

The foundations of European Union law : an introduction to the constitutional and administrative law of 
the European Union / T.C. Hartley  
 Oxford : Oxford University Press, 2010. 


