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Jelentés az alapvet ő jogok érvényesítésér ől 
 
Az Európai Unió Alapjogi Chartája már több mint egy éve kötelező jogilag, 
elsősorban az EU intézményeire (az Európai Parlament, a Tanács és az 
Európai Bizottság) nézve az új európai jogszabályok magalkotása során, 
de a nemzeti hatóságokra nézve is, amikor uniós jogszabályokat hajtanak 
végre. Az Európai Bizottság első ízben tesz közzé jelentést a Charta 
alkalmazásáról arra irányuló erőfeszítéseinek részeként, hogy az uniós polgárok számára realitássá 
váljanak az alapvető jogok. A Charta alkalmazásáról szóló éves jelentésből kiderül, hogy az alapvető 
jogok számos szakpolitikai területen megjelennek, és hogy a közvélemény nagy érdeklődést tanúsít a 
Charta iránt. A jelentés azonban arra is rámutat, hogy a Chartát gyakran félreértelmezik. 2010-ben a 
Bizottság több mint 4000 levelet kapott a polgároktól az alapvető jogok vonatkozásában. Ezeknek az 
ügyeknek mintegy háromnegyede az uniós jog hatáskörén kívül eső kérdésekhez kapcsolódott. Az 
európai ombudsman legutóbbi felméréséből pedig az derül ki, hogy az európaiak 72%-a úgy érzi, nem 
tájékoztatták megfelelően a Chartáról. COM(2011)160 http://bit.ly/mNomnw  
 
Az Európai Unió Hivatalos Lapja elektronikusan is h iteles lesz 

 
Az Európai Unió Hivatalos Lapja biztosítja az Európai Unió jogszabályainak és 
egyéb aktusainak hivatalos közzétételét. Nyomtatott formában 1958 óta jelenik 
meg, 1998 óta pedig az interneten is hozzáférhető. Mivel azonban jelenleg a 

nyomtatott kiadás tekintendő az egyedüli érvényes és jogilag kötelező erejű közzétételnek, az Európai 
Unió Hivatalos Lapjának elektronikus változata alapján egyelőre nem lehet jogi követelésekkel előállni, 
vagy kötelezettségeket végrehajtatni; ezt az Európai Unió Bírósága egyértelműen kijelentette a 
Skoma-Lux ügyben (C-161/06). Az Európai Bizottság által április 4.-én benyújtott javaslatnak az a 
célja, hogy kiterjessze az Európai Unió joganyagához való hozzáférést, valamint lehetővé tegye, hogy 
mindenki (legyen az jogász vagy a nagyközönség tagja) hivatalos és hiteles kiadásként 
hivatkozhasson az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadására. A javaslat további célja, 
hogy a mostani helyzethez képest megerősítse a jogbiztonságot: az online közzététel jelenleg csupán 
tájékoztató jellegű, a javaslatnak köszönhetően azonban az Európai Unió Hivatalos Lapjának hiteles 
elektronikus változatában való közzététele alapján is lehet majd jogokat érvényesíttetni, valamint 
kötelezettségeket végrehajtatni. COM(2011)162 http://bit.ly/lg4iMt  
 
 
Vége az átmenetnek: a 2004-ben csatlakozott tagálla mok polgárai a szabad mozgás teljességét 
élvezhetik májustól  
 

 A 2003-ban aláírt csatlakozási szerződés alapján az EU-15 – a régi tagállamok – 
megnyugtatására a Kelet- és Közép-Európai újak polgárainak szabad mozgását 
korlátozó intézkedésekre volt lehetőség. Az erre biztosított átmeneti időszak, mely 
összesen hét évig tartott, az idén lejár, és így az osztrák és német munkaerőpiacok 
is teljesen megnyílnak a nyolc „új” tagállam polgárai előtt. Andor László, a 
foglalkoztatásért felelős európai biztos szerint a szabad mozgás érvényesülése 
fellendítheti a gazdaságot, hiszen az eddig „zárt” tagállamokban alacsony a 

munkanélküliség és számos állást kínálnak a munkáltatók. http://bit.ly/mbFE6d  
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Új könyvek az Európai Dokumentációs Központban 
 

 A mű a konkrét ügyek ismertetése mellett az Emberi Jogok Európai 
Bíróságának teljes joggyakorlatát felöleli. Az Emberi Jogok Európai 
Egyezménye ugyanis csupán néhány keretszabályt tartalmaz, melyeket 
a Bíróság esetjoga tölt meg tartalommal. E sokezer ügy ismerete nélkül 
az eredményes strasbourgi jogérvényesítés elképzelhetetlen. A könyv 
tematikus bontásban, szakmai igényességgel, ugyanakkor közérthető 
stílusban foglalja össze az elmúlt fél évszázad esetjogát, továbbá 
részletesen ismerteti a Bíróság eljárásjogát, mely a 14. jegyzőkönyv 
hatályba lépése folytán gyökeresen megváltozott. 
 
Grád András, Weller Mónika: A strasbourgi emberi jogi bíráskodás 
kézikönyve 4. bőv. kiad.  
Budapest : HVG-ORAC, 2011  
 
 
 

 
Jelen könyv főleg a diplomácia intézménytörténetére, a diplomáciai 
érintkezés civilizációs meghatározottságára, továbbá a diplomata ideál 
alakulására, valamint a diplomaták képzésének történetére koncentrál. A 
diplomáciai tevékenység egyidős az emberiséggel, pontosabban az emberi 
csoportok közötti kommunikáció megteremtésével. Sajnos ez a 
kommunikáció nagyon gyakran erőszakba torkollott, mert az emberiség 
nem mindig tudta, illetve tudja kezelni valós vagy vélt érdekellentéteit békés 
és rendezett úton. Ezért nemcsak az egyének, hanem szervezett 
csoportjaik is rászorultak arra, hogy valamilyen formában kapcsolatba 
lépjenek más közösségekkel, ismerjék meg azokat, tudják meg a 
szándékaikat, és ha szükséges, tárgyalásos úton rendezzék problémás 
ügyeiket, mert ha nem, előbb vagy utóbb fegyverrel kellett azokat 
megoldani. A békés megoldás pedig rendszerint olcsóbb, mint az 
erőszakos, nem is beszélve a kérdés erkölcsi és emberiességi oldaláról. E 
célok elérését szolgálja tehát a diplomácia és annak gazdag eszköztára, 
amelyet azonban nem könnyű részletesen bemutatni egy kisebb méretű 
könyv formájában. Jelen könyv ezért főleg a diplomácia intézménytörténetére, a diplomáciai 
érintkezés civilizációs meghatározottságára, továbbá a diplomata ideál alakulására, valamint a 
diplomaták képzésének történetére koncentrál. 
 
Halász Iván: Diplomácia és diplomaták: a diplomácia intézménytörténete és civilizációs 
meghatározottsága  
Budapest : Aula, 2010 
 
 

The economic crisis presented considerable challenges to industrial relations 
across the EU. This report reviews trends and developments in the 
relationships between workers, employers, their respective representatives 
and public authorities during 2008-10. It begins with an overview of the main 
characteristics of industrial relations institutions before analysing the 
strategies and perspectives of social partners and social dialogue 
developments in the face of the crisis. The report then examines wage 
bargaining, wage flexibility and minimum wages as well as the implications for 
industrial relations of the transition to a low-carbon economy. Finally, the 
report gives an overview of EU-level social dialogue and legislative 
developments. 
http://bit.ly/mMcpL0  

 
Industrial relations in Europe 2010 [publ.]European Commission Directorate-General for Employment, 
Social Affairs and Inclusion 
Luxembourg : EurOp,  2011 


