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Tisztelt Olvasók!
Engedjék meg, hogy e jeles napon az EDK
Hírlevél hasábjain üdvözöljük Önöket!
1950. május 9-én Robert Schuman francia
külügyminiszter felolvasta azt a nyilatkozatot,
mely megalapozta az európai integráció
folyamatát. A Schuman-nyilatkozat jelentősége
és a mögötte álló gondolkodók, politikusok
személyisége előtt is tisztelegve, minden év
május 9. napján - az Európa Napon - ünnepel az
Unió.
Kívánjuk Önöknek, hogy legyen ez a napjuk
örömteli és békés!
Reméljük, hogy hírlevelünk elnyeri tetszésüket
és hasznos olvasmánynak fog bizonyulni!
Üdvözlettel:
PTE ÁJK EDK

„Európát nem lehet egy csapásra felépíteni…”
Robert Schuman 1950. május 9.

Kérjük, kövessenek minket a Facebookon is!
http://www.facebook.com/pages/Eur%C3%B3pai-Dokument%C3%A1ci%C3%B3s-K%C3%B6zpontPTE-%C3%81JK/146430205425142
Itt kísérletet teszünk arra, hogy a Magyarországot leginkább érintő, általunk legérdekesebbnek vélt friss hírekre
felhívjuk a kedves (és az oldalunkat kedvelő) látogatók figyelmét.
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Az elmúlt két évtizedben hatékonyabbá vált a tagállamok
közötti koordináció, amelynek révén a szerencsétlenségek
és a konfliktusok áldozatai világszerte gyorsabban jutnak
segítséghez.
A Bizottság segélyezési főigazgatósága, a Humanitárius
Segélyek Hivatala (ECHO) 1992 óta nyújt segítséget a
rászorulóknak, legyen szó a volt jugoszláviai menekülttáborok
lakóiról, illetve a szomáliai éhínség, a perui földrengés vagy a
bangladesi árvíz áldozatairól.
A hivatal létrehozásának célja az volt, hogy segítse a
nemzetközi válságokra adott uniós válaszintézkedések
koordinációját, miután 1991-ben fény derült az EU e téren
tapasztalható hiányosságaira.
Megalakulása óta a hivatal folyamatosan fejleszti az EU válságkezelési intézkedéseit. A cél az, hogy
az áldozatok gyorsabban kapjanak segítséget, és minél több életet lehessen megmenteni. Hogy csak
egy példát említsünk: az EU 2001 óta képes 48 órán belül mintegy 3 millió euró értékű vészhelyzeti
alapot mozgósítani.
Az ECHO feladatköre 2010-ben kibővült, és ma már tartalmazza az Európa területén bekövetkező
katasztrófák áldozatainak nyújtott polgári védelmet is.
A hivatal tavaly útjára indította az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest kísérleti
szakaszát. A kezdeményezésnek köszönhetően bárki részt vehet a katasztrófaelhárítási munkákban.
Az EU által nyújtott humanitárius segély összege mindeközben több mint háromszorosára nőtt, és
2011-ben az éves költségvetés elérte az 1 milliárd eurót. Ez a növekedés egyrészt azt tükrözi, hogy a
világon egyre több a katasztrófa, ugyanakkor az Unió azon szilárd elkötelezettségéről is
tanúbizonyságot tesz, hogy többet tegyen a rászorulókért. Egy közelmúltbeli felmérés szerint ezt a
törekvést az európaiak mintegy 80%-a támogatja.
A világ legnagyobb segélyadományozója
Az ECHO mintegy 200 humanitárius segélyszervezeten (köztük uniós ügynökségeken és civil
szervezeteken) keresztül irányítja az EU válságkezelési intézkedéseit.
Az uniós támogatás az azonnali sürgősségi segélyek (orvosi kezelések, élelmiszer, víz biztosítása)
mellett a menekülttáborokban élők számára biztosított, hosszabb távra szóló segélyekre (pl.
közegészségügyi szolgáltatások kiépítése és iskolák létrehozása) is kiterjed.
2011-ben az uniós finanszírozású projektek egyike mintegy 160 000 alultáplált gyermeknek nyújtott
segítséget az afrikai Száhel-övezetben. További uniós projektek foglalkoztak többek között a haiti, a
líbiai, a japán, a jemeni és a szomáliai válság áldozatainak támogatásával.
Az EU a világ legjelentősebb humanitárius segélyezője. Tagállamaival együtt a világon nyújtott összes
segély több mint felét biztosítja.
Forrás: http://ec.europa.eu/news/external_relations/120412_hu.htm (2012-05-04)
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Európát meg kell reformálnunk, és ehhez a polgárokat és a közvéleményt is magunk mellé kell
állítanunk” - jelentette ki Herman Van Rompuy, az Európai Tanács elnöke az április 26-án
Brüsszelben tartott európai üzleti csúcstalálkozón mondott nyitóbeszédében. „Ebben
kulcsszerepet játszhatnak a vállalkozások azáltal, hogy üzeneteikkel hozzájárulnak az
országaikban folyó közbeszédhez” - tette hozzá.

Az elnök kifejtette továbbá, hogy bár a versenyképesség javítását szolgáló intézkedések jelentős
részét az egyes tagállamoknak kell meghozniuk, a munka egy részét csak uniós szinten lehet
elvégezni, ideértve például az egységes piac kialakítását, valamint azoknak a nemzetközi
kereskedelmi megállapodásoknak a megkötését, melyekkel új piacokat nyithatunk az uniós
vállalkozások számára.
Beszédében kiemelte: „A finanszírozás elengedhetetlen a növekedéshez. Hiába vannak ötleteink,
piacaink és képzett munkaerőnk: ha nincs tőkénk, semmire sem jutunk”. Emlékeztetett arra is, hogy a
pénzügyi piacok általi finanszírozás hiányának pótlására az Európai Unió saját beruházási bankkal
rendelkezik, ez pedig az Európai Beruházási Bank. Az EBB közvetlenül hitelez a nagy vállalkozásoknak,
a kisebb vállalkozásokat pedig az őket hitelező bankokon keresztül támogatja. Ezzel összefüggésben
Van Rompuy annak megvizsgálását javasolta, hogy az EBB miként bővíthetné hitelezési kapacitását
oly módon, hogy az arra leginkább rászoruló területeken megtörténjenek a szükséges beruházások.
„Az európai vezetők első számú prioritásként tekintenek
a
strukturális
növekedésre,
ezért
szorosan
együttműködnek annak megvalósítása érdekében” jelentette ki Herman Van Rompuy, aki nem zárta ki annak
lehetőségét, hogy az Európai Tanács soron következő
júniusi ülése előtt még egy nem hivatalos ülésre is sor
kerül az állam-, illetve kormányfők részvételével.

© Európai Unió, 2012

Forrás: http://www.european-council.europa.eu/home-page/highlights/van-rompuy-to-business-leaders-we-canshape-the-change?lang=hu (2012-05-04)
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Új könyvek az Európai Dokumentációs Központban
There is an impressive body of legal literature on the
relationship between the European Court of Justice and its
various interlocutors (EU institutions, national jurisdictions, EU
interest groups, multinationals) and there has been occasional
speculation, at various points of time, as to whether the ECJ
was guilty of 'judicial activism' or not. Recently however, the
ECJ has come under heavy attack from various sides
(especially, but not only, in Germany, Austria, Denmark and
Sweden). It has been criticized by leading politicians, national
judges and legal academics for unduly extending the scope of
EU law and overstepping its own jurisdiction, to the detriment of
the reserved competences or (more broadly) the political
autonomy of the member states. This volume seeks to address
this question from a scholarly perspective, by collecting and
confronting the views of leading specialists of EU law examining
the ECJ's recent role in relation to the following five major areas
of contention: 1. The general role of the ECJ in defining the
scope of EU law in relation to national law 2. Citizenship and
migration 3. Fundamental rights and anti-discrimination 4.
Internal market 5. Institutional autonomy (rights, remedies,
procedures and sanctions)

http://www.intersentia.be/searchDetail.aspx?back=reeks&reeksCode=&bookid=101453&auth
or=HansWolfgang%20Micklitz%20(ed.),%20Bruno%20De%20Witte%20(ed.)&title=The%20Europe
an%20Court%20of%20Justice%20and%20the%20Autonomy%20of%20the%20Member%20
States
The European Court of Justice and the autonomy of the Member States / [eds]Hans-Wolfgang Micklitz
and Bruno de Witte. Intersentia. Cambridge, 2012.
PTE ÁJK EDK katalógus:

http://corvina.tudaskozpontpecs.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longlong&recnum=789566&pos=
1

4

The European Convention on Human Rights can now be
invoked by 800 million people across 47 member States.
It is the most developed and successful system of
international legal protection for fundamental human rights
in existence. The first two editions of this widely used and
highly praised work were designed to address the
challenge faced by undergraduate and postgraduate
students in comprehending the extensive, complex and
lengthy jurisprudence emanating from Strasbourg. This
updated edition continues that mission. It provides a
selection of the leading jurisprudence, together with
commentary, enabling readers to gain a critical and
contemporary understanding of the major rights and
freedoms guaranteed by the ECHR. Separate chapters
are devoted to each of the fundamental rights, providing
an in-depth analysis of the rights and freedoms and their
limitations. An examination of the background to the
creation of the Convention, and the constantly developing
system of adjudication and remedies at the European
level are also included. Cases, Materials, and Commentary on the European Convention on
Human Rights is essential reading for all those wishing to gain a full understanding of this
vital and ever-developing area of law.

http://www.amazon.com/Cases-Materials-Commentary-EuropeanConvention/dp/0199577366
Mowbray, Alastair: Cases, materials, and commentary on the european convention on human rights.
3rd ed. New York, NY : Oxford University Press, 2012.
PTE ÁJK EDK katalógus:

http://corvina.tudaskozpontpecs.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longlong&recnum=789533&pos=
1
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The European Union has existed for over half a
century. Having started as the 'Europe of the Six' in a
specific industrial sector, the Union today has twentyseven Member States and acts within almost all
areas of social life. The Union's constitutional
structures have evolved in parallel with this immense
growth. Born as an international organisation, the
Union has developed into a constitutional Union of
States. This textbook analyses the constitutional law
of the European Union after Lisbon in a clear and
structured way. Examining the EU through a classic
constitutional perspective, it explores all the central
themes of the course: from the history and structure
of the Union, the powers and procedures of its
branches of government, to the rights and remedies
of European citizens. A clear three-part structure and
numerous illustrations will facilitate understanding.
Critical and comprehensive, this is required reading
for all students of European constitutional law.

http://www.cambridge.org/asia/catalogue/catalogue.asp?isbn=9780521504904
Schütze, Robert: European constitutional law Cambridge : Cambridge University Press, / 2012
PTE ÁJK EDK katalógus:

http://corvina.tudaskozpontpecs.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longlong&recnum=792002&pos=
1
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