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EU fellépés a fiatalkori munkanélküliség visszaszor ítása érdekében  

 
 Tekintettel arra, hogy a munkanélküliek aránya az európai fiatalok 
körében tartósan 21%, a Bizottság a tagállamokat a munkavállalói 
képviseleteket és a vállalkozásokat összefogásra és az ifjúsági 
munkanélküliség problémájának megoldása érdekében való határozott 
fellépésre biztatja. „Az ifjúság lehetőségei kezdeményezés” címet viselő, 
december 20.-án elfogadott bizottsági közlemény a tagállamokat az 
alábbiakra szólítja fel: előzzék meg a lemorzsolódást, támogassák a 
fiatalokat a munkaerőpiacon elvárt készségek elsajátításában, 

biztosítsanak számukra lehetőséget a képzésre, illetve a munkahelyi tapasztalatok megszerzésére, 
továbbá segítsék őket abban, hogy megfelelő első munkahelyet találjanak. A Bizottság továbbá az 
Európai Szociális Alap forrásainak megfelelőbb kihasználására sürgeti a tagállamokat, hiszen még 
30 milliárd € áll rendelkezésre az alapból projektfinanszírozásra. A Bizottság ezenfelül egy sor, az 
uniós forrásokból közvetlenül finanszírozandó konkrét intézkedést javasolt. 
 „Az ifjúság lehetőségei" kezdeményezés címet viselő közlemény: 
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7276&langId=en  
Sajtóközlemény: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1568&format=HTML&aged=0&langua
ge=HU&guiLanguage=en   
  
  

 
 
A „gondolatszabadságért adományozott Szaharov-díjat ” az Európai Parlament ítéli oda minden 
évben. A díjat 1988-ban alapították, és azokat a személyeket vagy csoportokat tüntetik ki vele, akik 
vagy amelyek az emberi és alapvető jogok védelme érdekében munkálkodnak. Az Európai Parlament 
„emberi jogok védelméért odaítélt díjának” átadására Strasbourgban, ünnepélyes ülés keretei között 
kerül sor. Az átadás időpontja megegyezik az ENSZ emberi jogokról szóló 1948-as egyetemes 
nyilatkozatának aláírásával.  
2011-ben az arab tavasz aktivistái kapják a Szaharov-díjat. Az egyiptomi Asmaa Mahfouz Youtube 
videók, Facebook és Twitter üzenetek segítségével biztatta tüntetésre honfitársait. Ahmed al-Zubair 
Ahmed al-Sanusi korábban politikai fogoly volt Líbiában, most a nemzeti átmeneti tanács tagjaként 
dolgozik az ország újjáépítésén.  
Razan Zaitouneh emberi jogokkal foglalkozó szíriai jogász a hatóságok által elkövetett emberöléseket 
és jogsértéseket hozta nyilvánosságra. Ali Farzat képregényei inspirációként szolgáltak a 
felkelésekhez, a szíriai biztonsági erők válaszul mindkét kezét eltörték. Mohamed Bouazizi saját 
magát gyújtotta fel, hogy így tiltakozzon a tunéziai hatóságok megalázó intézkedései ellen. Halála 
indította el a több országban forradalomhoz vezető tiltakozássorozatot. 
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/hu/002398d833/Sakharov-Prize-for-Freedom-of-Thought.html  
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Az erős gazdasági unió kiépítéséért 
 

A gazdasági integráció elmélyítését, amiről a legtöbb EU-
tagállam megállapodásra jutott december első hetében, 
gazdasági helyreállítást és munkahelyteremtést célzó 
intézkedéseknek kell kiegészíteniük – hangsúlyozta José 
Manuel Barroso a Parlamentben. 
Az Európai Bizottság elnöke beszédet mondott az Európai 
Parlament december 13-i plenáris ülésén. José Manuel 
Barroso kitért az uniós vezetők december 8–9-i 
csúcstalálkozóján meghozott döntésre 

(http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/president/news/speeches-statements/2011/12/20111208_speeches_1_en.htm), miszerint a 27 
tagállam közül 26 új kormányközi szerződést fogad el a költségvetési szabályok megszigorítása 
céljából. Az elnök hangsúlyozta: a döntés jelzi, hogy a tagállamok készek arra, hogy előrevigyék az 
európai integráció ügyét. 
A szerződés előírja majd a tagországok számára, hogy költségvetésüket egyensúlyban tartsák, vagy 
költségvetési többletet halmozzanak fel. Azoknak a tagállamoknak, amelyek túllépik a GDP 0,5%-
ában maximalizált államháztartási hiányt, az Európai Bizottság ás a többi uniós tagország felügyelete 
mellett újra egyensúlyba kell hozniuk költségvetésüket. 
A tervek szerint a tagállami kormányok 2012 márciusában írják alá a szerződést, mely fontos eleme 
lesz a pénzügyi válságra és az euróövezeti adósságválságra megoldást kereső uniós 
intézkedéseknek.  
Az uniós válaszlépések az alábbi pontokban összegezhetők: 

• Hat intézkedést tartalmazó jogszabálycsomag – a 2011. december 13-án hatályba lépő 
jogszabályok célja a költségvetési felügyelet javítása és az államadósságok megfékezésének 
elősegítése.  
http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/2010-09-
eu_economic_governance_proposals_en.htm 

• 2012. évi növekedési jelentés – a dokumentum ajánlásokat fogalmaz meg a gazdasági 
növekedés, a munkahelyteremtés és az államháztartások vonatkozásában. A jelentés 
előterjesztésével veszi kezdetét az ún. európai szemeszter, az a hat hónapot átívelő időszak, 
melynek során a tagországok kormányai egymással konzultálva alakítják ki költségvetési és 
gazdaságpolitikájukat. 
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/documents/pdf/annex_1_en.pdf 

• Uniós mentőalap – az uniós vezetők csúcstalálkozójukon úgy határoztak, hogy az euróövezet 
állandó mentőalapját a tervezettnél korábban, már 2012 júliusában létrehozzák (a jelenlegi 
ideiglenes mentőalap 2013 közepéig folytatni fogja működését). 

A tagországok hamarosan döntést hoznak arról, hogy az IMF rendelkezésére bocsátanak-e – 
200 milliárd eurót meg nem haladó összegben – további forrásokat abból a célból, hogy segítsék az 
eurózóna adósságválságba került tagjait. 
2012 márciusában az uniós vezetők át fogják tekinteni, hogyan lehet tovább mélyíteni a költségvetési 
koordinációt, és megvizsgálják azt a javaslatot, melynek elfogadása esetén megnyílik az út az 
euróövezeti országok számára a közös kötvénykibocsátás előtt. 
Növekedés és foglalkoztatás   
Beszédében José Manuel Barroso ezenfelül további intézkedéseket szorgalmazott a gazdasági 
stabilizáció és a munkahelyteremtés előmozdítása érdekében. Példaként említhetők a következők: 

• a Bizottság stabilitási és növekedési menetrendjének elfogadása;  
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-
statements/pdf/20111012communication_roadmap_en.pdf 

• az EU gazdasági integrációjának elmélyítését szolgáló, már elfogadott intézkedések 
végrehajtása (a szolgáltatások, az energiaügy, az innováció, az internet és a 
szabadkereskedelmi megállapodások terén); 

• javaslatok elfogadása a kisvállalkozások, a szabályozás javítása, az adóreform és az 
energiabiztonság témájában. 

Bővebben Barroso elnök december 13-i parlamenti beszédéről http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/president/news/speeches-statements/2011/12/20111213_speeches_1_en.htm   
Bővebben az Európai Tanács december 8–9-i üléséről http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/president/news/speeches-statements/2011/12/20111208_speeches_1_en.htm   
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Új könyvek az Európai Dokumentációs Központban 
 
Der aktuelle Entwicklungstand des Europarechts erschließt sich nicht allein aus 
den Vorschriften der Verträge, sondern erst aus der Rechtsprechung, die 
grundlegende Rechtsinstitute und Prinzipien herausgearbeitet hat. Für ein 
vertieftes Verständnis ist es daher unerlässlich, mit der Judikatur der 
Gemeinschaftsgerichte und nationaler Höchstgerichte vertraut zu sein. 
Nach dem Inkrafttreten des Reformvertrages von Lissabon erscheint nun eine 
überarbeitete Neuauflage der bewährten Fallsammlung. Der Band enthält die 
wichtigsten Entscheidungen des EuGH, des EuG, deutscher und 
österreichischer Obergerichte sowie des EGMR. Neben dem Lissabon-Urteil 
wurde auch die neue Entscheidung des BVerfG zum Euro-Rettungsschirm in 
das Fallbuch aufgenommen. 
Knapp 200 Entscheidungen sind als so genannte »große Fälle« didaktisch 

speziell aufbereitet. Sie enthalten eingangs Rechts- und Verständnisfragen, die den Leser auf die 
Grundprobleme der nachfolgenden Entscheidung hinweisen. Nach einer Darstellung des Sachverhalts 
und des Verfahrensganges folgt ein Auszug aus den tragenden Entscheidungsgründen des jeweiligen 
Urteils, der oft auch durch Zitate aus den Schlussanträgen des Generalanwalts ergänzt wird. Fälle 
»zweiter Kategorie« werden in der Regel nur mit den tragenden Entscheidungsgründen und dem 
Tenor des Urteils zitiert. 
 
Europarecht in Fällen : Die Rechtsprechung des EuGH, des EuG und deutscher und österreichischer 
Gerichte / Waldemar Hummer, Christopher Vedder, Stefan Lorenzmeier. 
Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft,  2012.  
 
This book contends that the right of access to justice (at national and 
international levels) constitutes a basic cornerstone of the international 
protection of human rights, and conforms a true right to the Law. It amounts, 
lato sensu, to the right to the realization of justice. In such understanding, it 
comprises not only the formal access to a tribunal or judge, but also respect 
for the guarantees of due process of law, the right to a fair trial, and to 
reparations (whenever they are due), and the faithful execution of 
judgments. On its part, the right to an effective domestic remedy is a basic 
pillar of the rule of law in a democratic society. In its part, the right of 
international individual petition, together with the safeguard of the integrity of 
international jurisdiction, constitute the basic foundations of the 
emancipation of the individual vis-à-vis his own State. This is a domain that 
has undergone a remarkable development in recent years. It is submitted 
that the right of access to justice belongs today to the domain of jus cogens. 
Without it, there is no legal system at all.  
 
The access of individuals to international justice / Antonio Augusto, Cancado Trindade 
Oxford ; New York : Oxford University Press,  2011. 

 
 The 'Europeanisation' of the fight against crime is a broad and much-contested 
notion. This in-depth analysis of the role of the EU in fighting crime within the 
area of freedom, security and justice explores the impact of EU policies in the 
Member States, the progressive convergence of Member States' criminal law 
systems, the emergence of mutual recognition as an alternative to 
harmonization, and the incremental development of the ECJ's jurisdiction. The 
essays also explore the limitations inherent in EU counter-crime policies and 
the changes brought about by the introduction of the Treaty of Lisbon. These 
changes are discussed both collectively and within individual substantive areas 
in which the EU has taken an active role in fighting crime, such as corruption, 
money laundering, terrorism, organised crime and extradition.   
 

Crime within the area of freedom, security and justice : a European public order / edited by Christina 
Eckes and Theodore Konstadinides 
Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2011 


