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Európai Dokumentációs Központ 

 

PTE-ÁJK 

 

Hírlevél 
VIII. évfolyam, 3. szám, 2012. július 7. 

Tisztelt Olvasók! 
 
 
 
Engedjék meg, hogy jelen számunk hasábjain 
kellemes nyarat kívánjunk Önöknek! 
 
 
 
Reméljük, hogy szeptemberi hírlevelünket már 
kipihenve, feltöltődve, örömteli nyári 
élményekben gazdagodva „vehetik majd 
kezükbe”!  
 
 
 
 
 
Üdvözlettel:  
PTE ÁJK EDK 

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

Kérjük, kövessenek minket a Facebookon is! 
 

 
 

 

„Egység a sokféleségben” 
(szezonálisan kicsit átértelmezve) 

 
[kép forrása: http://blog.krrb.com/2011/06/21/satisfying-your-thirst-

refreshing-summer-drink-recipes/ (2012-07-06)] 

http://www.facebook.com/pages/Eur%C3%B3pai-Dokument%C3%A1ci%C3%B3s-K%C3%B6zpont-PTE-%C3%81JK/146430205425142
http://blog.krrb.com/2011/06/21/satisfying-your-thirst-refreshing-summer-drink-recipes/
http://blog.krrb.com/2011/06/21/satisfying-your-thirst-refreshing-summer-drink-recipes/
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A csúcstalálkozó hatása az euróövezetre 
  
 

Az euróövezet vezetői a 2012. június 28–

29-i találkozójukon fontos rövid távú 

intézkedésekről döntöttek, amelyekkel az 

euróövezet stabilitását kívánják 

biztosítani. A Gazdasági és Monetáris 

Unió megerősítését szolgáló hosszabb 

távú elképzeléseket még 2012 végéig 

formába öntik. 

  

 

 

© The Council of the European Union 

 

 

A Gazdasági és Monetáris Unió jövője 

  

A cél a valódi Gazdasági és Monetáris Unió című jelentésről folytatott vitát követően az EU 

állam-, illetve kormányfői felkérték Herman Van Rompuyt, az Európai Tanács elnökét, hogy a 

Bizottság, az eurócsoport és az Európai Központi Bank elnökével szorosan együttműködve 

dolgozzon ki „a valódi gazdasági és monetáris unió megvalósítására irányuló, konkrét és 

határidőket is tartalmazó ütemtervet”. 

  

A gazdasági és monetáris unió jövőjére vonatkozó, a jelentésben körvonalazott elképzelés 

négy építőelemből áll: 

 integrált pénzügyi keret 

 integrált költségvetési keret 

 integrált gazdaságpolitikai keret 

 a demokratikus legitimitás és elszámoltathatóság megerősítése. 

  

Az euróövezeti csúcstalálkozón elfogadott nyilatkozat 

  

Az euróövezet állam-, illetve kormányfői a következőkről határoztak: 

 létrehoznak egy egységes bankfelügyeleti mechanizmust, amelyet 

az EKB működtet, majd a mechanizmus létrehozását követően 

 biztosítják az Európai Stabilitási Mechanizmus számára azt a lehetőséget, hogy 

a bankoknak közvetlen tőkeinjekciót nyújtson. 

  

A spanyol bankok feltőkésítése a jelenlegi szabályok szerint kezdődik meg, tehát mindaddig, 

míg az ESM rendelkezésre nem áll, az Európai Pénzügyi Stabilitási Eszköz biztosítja a 

támogatást. A hiteleket a későbbiekben az ESM fogja kezelni, anélkül, hogy ezzel azok előre 

sorolódnának. 

  

Arról is megállapodás született, hogy az EFSF/ESM-alapokat rugalmasan fel lehet majd 

használni kötvények vásárlására is a közös szabályokat, ajánlásokat és határidőket betartó 

tagállamok számára. 

  

Az eurócsoportot arra kérték, hogy ezeket a határozatokat 2012. július 9-ig vezesse be. 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/HU/ec/131284.pdf
http://www.ecb.int/home/html/index.en.html
http://www.european-council.europa.eu/media/582311/05-tesm2.en12.pdf
http://www.efsf.europa.eu/about/index.htm
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Az Európai Tanács üdvözölte az euróövezeti csúcstalálkozón elfogadott nyilatkozatot. 

  

Növekedési és Munkahely-teremtési Paktum 

  

Az adópolitikai intézkedések keretében néhány tagállam kérelmezi majd a megerősített 

együttműködést a pénzügyi tranzakciós adó bevezetésével kapcsolatban. Az Euró Plusz 

Paktumban részt vevő tagállamok folytatni fogják az adópolitikai kérdésekről szóló 

tanácskozásaikat. 

  

A vezetők ezenkívül további növekedésserkentő intézkedésekről is döntöttek, amelyek 

nemcsak az euróövezetre, hanem mind a 27 tagállamra vonatkozni fognak. Például 120 

milliárd eurót mozgósítanak arra, hogy 

 10 milliárd euróval megemeljék az Európai Beruházási Bank befizetett tőkéjét 

 elindítsák a közlekedési, energetikai és a szélessávú infrastruktúrákat 

célzó projektkötvények kísérleti szakaszát 

 a strukturális alapokból összegeket csoportosítsanak át a kkv-k támogatására és a 

fiatalok foglalkoztatásának elősegítésére, valamint további 55 milliárd euróval támogassák 

a növekedésserkentő intézkedéseket. 

 

 © Európai Unió, 2012 

 

 
© The Council of the European Union 

 

Forrás: http://www.european-council.europa.eu/home-page/highlights/summit-impact-on-the-eurozone?lang=hu 

(2012-07-05) 

 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/HU/ec/131372.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/HU/ec/120317.pdf#page=14
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/HU/ec/120317.pdf#page=14
http://www.eurozone.europa.eu/glossary#E
http://www.eurozone.europa.eu/glossary#P
http://www.eurozone.europa.eu/glossary#S
http://www.european-council.europa.eu/home-page/highlights/summit-impact-on-the-eurozone?lang=hu
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Az Európai Parlament szerdán 
elutasította a hamisítás elleni 
kereskedelmi megállapodást 
(ACTA), amely így nem léphet 
hatályba az EU-ban. A 
megállapodást 478 39 arányban 
szavazták le a képviselők, 165-en 
tartózkodtak. Az EP a Lisszaboni 
Szerződés hatályba lépése óta most 
először élt azzal a lehetőséggel, 
hogy elutasít egy nemzetközi 
kereskedelmi megállapodást.  
 

„Nagyon örülök annak, hogy az EP 

követte az ajánlásomat, és elutasította az ACTA t” - mondta a szavazás után David Martin 

(szocialista, brit) jelentéstevő. Martin szerint a megállapodás nem egyértelmű, félreérthető és 

ezért veszélyeztetheti a polgárok szabadságjogait. A képviselő ugyanakkor hangsúlyozta, 

hogy alternatív módot kell találni a szellemi tulajdonjog uniós védelmére, mivel az az uniós 

gazdaság „nyersanyaga”. 
 
A néppárti frakció részéről a svéd Christofer Fjellner a szavazás előtt azt kérte, hogy a 
Parlament halassza el a végszavazást az ACTA-ról addig, amíg az Európai Bíróság nem 
dönt arról, hogy a megállapodás összhangban van-e az uniós szerződéssel. Miután a 
többség elutasította a kérést, a képviselők egy része tartózkodott a szavazáson. 
 

Az elmúlt hónapokban több tüntetést is rendeztek az ACTA ellen. Az EP-hez is több ezer 

kérés érkezett, hogy a képviselők utasítsák el a megállapodást. Az EP befogadott egy ilyen 

témájú petíciót is, amelyet 2,8 millióan írtak alá. 
 

                                                                             

A hamisítás elleni kereskedelmi 

megállapodás az EU és az Egyesült 

Államok, Ausztrália, Kanada, Japán, 

Mexikó, Marokkó, Új-Zéland, Szingapúr, 

Dél-Korea és Svájc közötti tárgyalások 

eredményeként született meg, célja 

pedig a szellemi tulajdonjogok 

hatékonyabb védelme, az online 

kalózkodás elleni fellépés és a hamis 

áruk importjának megakadályozása. A 

szerdai szavazás értelmében sem az EU, 

sem az uniós tagállamok önállóan nem 

csatlakozhatnak a megállapodáshoz. 
 
Forrás: 

http://www.europarl.europa.eu/news/hu/pressroom/content/20120703IPR48247/html/Elutas%

C3%ADtotta-az-Eur%C3%B3pai-Parlament-az-ACTA-t (2012-07-06) 

http://www.europarl.europa.eu/news/hu/pressroom/content/20120703IPR48247/html/Elutas%C3%ADtotta-az-Eur%C3%B3pai-Parlament-az-ACTA-t
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/pressroom/content/20120703IPR48247/html/Elutas%C3%ADtotta-az-Eur%C3%B3pai-Parlament-az-ACTA-t
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Új könyvek az Európai Dokumentációs Központban 
 

Schwarze (Hrsg.) 

EU-Kommentar 

Kommentar  

3. Auflage 2012. Buch. 3019 S. Gebunden 

Nomos ISBN 978-3-8329-6329-3 
 
 
 
 

Artikel für Artikel werden die komplexen Regelungen der 

europäischen Verträge auf höchstem Kommentarniveau erläutert 

und in den Kontext ihrer durch vielfältige Kompromisse 

geprägten Entstehungsgeschichte gestellt. Ob es um bewährtes 

Unionsrecht oder um neue Vertragsregeln geht, der „Schwarze“ 

spielt stets seine ganze Stärke aus – präzise in der Einzelargumentation und ebenso gut in 

den Erläuterungen des gesamten Vertragswerks. Hohe wissenschaftliche Präzision unter 

Berücksichtigung der Bedürfnisse der juristischen Praxis, dies ist das Markenzeichen des 

Kommentars. 

 

Die Neuauflage 

berücksichtigt in allen Kommentierungen die jüngere Rechtsprechung der Unionsgerichte 

sowie aktuelle Entwicklungen in der europäischen Gesetzgebung, ohne dabei die 

Auswirkungen des Europarechts auf das nationale Recht aus dem Blick zu verlieren. 

Wichtige Entscheidungen der höchsten nationalen Gerichte, wie die des BVerfG zum „Euro-

Rettungsschirm“, finden Eingang in die Kommentierung der einschlägigen Vertragsnormen. 

  

 Auf dem neuesten Stand und praxisnah  

berücksichtigen die Kommentierungen im Rahmen der Bestimmungen über die europäische 

Währungsunion den jüngst unterzeichneten Vertrag zur Herstellung einer Stabilitätsunion 

(Fiskalpakt). Er liefert hier eine erste Orientierungshilfe. Sein Text wird im Kommentar 

abgedruckt. Besonders hilfreich für die juristische Praxis sind die im Anhang abgedruckten 

Verfahrensordnungen der Unionsgerichte einschließlich der Satzung des Gerichtshofs sowie 

die Hinweise des Gerichtshofs für die Prozessvertreter in europäischen Gerichtsverfahren.  

  

 Herausgegeben von Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Schwarze. Mitherausgegeben von Prof. Dr. 

Ulrich Becker, Prof. Dr. Armin Hatje und Johann Schoo 
 
http://www.beck-shop.de/Schwarze-EU-Kommentar/productview.aspx?product=10161198 
 
 
PTE ÁJK EDK katalógus: 
http://corvina.tudaskozpont-
pecs.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longlong&recnum=800779&pos=
1 

 

http://www.beck-shop.de/trefferliste.aspx?action=author&author=99953223
http://www.beck-shop.de/trefferliste.aspx?action=author&author=8998
http://www.beck-shop.de/trefferliste.aspx?action=author&author=8998
http://www.beck-shop.de/trefferliste.aspx?action=author&author=99948738
http://www.beck-shop.de/trefferliste.aspx?action=author&author=99948739
http://www.beck-shop.de/Schwarze-EU-Kommentar/productview.aspx?product=10161198
http://corvina.tudaskozpont-pecs.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longlong&recnum=800779&pos=1
http://corvina.tudaskozpont-pecs.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longlong&recnum=800779&pos=1
http://corvina.tudaskozpont-pecs.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longlong&recnum=800779&pos=1
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The Limits of Legal Reasoning and the European Court 
of Justice 
Gerard Conway, Brunel University 
Hardback 
Series: Cambridge Studies in European Law and Policy 
ISBN:9781107001398 
Publication date:January 2012 
344pages 
 
 
 
The European Court of Justice is widely acknowledged to 
have played a fundamental role in developing the 
constitutional law of the EU, having been the first to 
establish such key doctrines as direct effect, supremacy 
and parallelism in external relations. Traditionally, EU 
scholarship has praised the role of the ECJ, with more 
critical perspectives being given little voice in mainstream 

EU studies. From the standpoint of legal reasoning, Gerard Conway offers the first sustained 
critical assessment of how the ECJ engages in its function and offers a new argument as to 
how it should engage in legal reasoning. He also explains how different approaches to legal 
reasoning can fundamentally change the outcome of case law and how the constitutional 
values of the EU justify a different approach to the dominant method of the ECJ. 
 
Features 
• Proposes a new model of reasoning for the ECJ which will help EU law academics and 
practitioners engage with how the ECJ should reason across the range of its case law  
• Explains why the general theory of legal reasoning and legal interpretation should not be 
thought to fundamentally change because of the specific nature of the EU  
• Explains how the theory of interpretation can have a practical impact in legal reasoning and 
the result of judging  
• Explores, for the first time, how originalist or historical interpretation could be made to work 
in EU law and how the idea of the Member States controlling the process of integration can 
be made to work in practice at the level of legal reasoning 
 
 
 

http://www.cambridge.org/gb/knowledge/isbn/item6566303/?site_locale=en_GB 

 

 
 
PTE ÁJK EDK katalógus: 

http://corvina.tudaskozpont-

pecs.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longlong&recnum=801231&pos=

1 

 

 

 

 

http://cambridge.org/knowledge/series/series_display/item3936959
http://www.cambridge.org/gb/knowledge/isbn/item6566303/?site_locale=en_GB
http://corvina.tudaskozpont-pecs.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longlong&recnum=801231&pos=1
http://corvina.tudaskozpont-pecs.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longlong&recnum=801231&pos=1
http://corvina.tudaskozpont-pecs.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longlong&recnum=801231&pos=1

