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PTE-ÁJK 

 
Hírlevél 

VIII. évfolyam, 40. szám, 2012. szeptember 28.

Tisztelt Olvasók! 
 
 
Kérjük engedjék meg, hogy szeptemberi 
hírlevelünket egy idézettel kezdjük: 
 
 
„Az előttünk álló reális út az, amelyik erősebbé 
és egységesebbé tesz bennünket. A realitás az, 
ha ambíciónkat a kihívások szintjére emeljük. 
Képesek vagyunk rá! Sugározzuk a remény 
üzenetét az ifjúságunk felé! Ha kitérünk 
valamerre, a remény felé térjünk ki. Legyünk 
büszkék az európaiságunkra. Legyünk büszkék 
a gazdag és sokszínű kultúránkra. A jelenlegi 
nehézségek ellenére társadalmaink a világ 
legemberségesebb és legszabadabb 
társadalmai közé tartoznak.” 
(José Manuel Barroso 2012-09-12) 
 
 

Tisztelettel: PTE ÁJK EDK 
 
 
 

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

 

Kérjük, kövessenek minket a Facebookon is! 
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Éves helyzetértékelő beszédében Barroso elnök 
szorgalmazta, hogy az EU váljon nemzetállamok 
szövetségévé. A politikus bejelentette, hogy a 
Bizottság ősszel tervet terjeszt majd elő a 
gazdasági és monetáris unió elmélyítése céljából.  
 
Az Unió helyzetét értékelő beszédében José Manuel 
Barroso, az Európai Bizottság elnöke meggyőző érveket 
sorakoztatott fel amellett, hogy Európában irányváltásra 
és új gondolkodásmódra van szükség. 

Az elnök felvázolta, hogy globalizált világunkban a válság leküzdéséhez és a szuverenitás 
megőrzéséhez az európai egység elmélyítésén keresztül vezet az út. José Manuel Barroso 
leszögezte: a globalizáció miatt elengedhetetlenül fontos, hogy Európa még egységesebb legyen. 
Hozzátette, hogy az egység megerősítése az integráció elmélyítését teszi szükségessé, az integráció 
elmélyítése pedig a demokrácia megerősítését. Az Európai Parlamentben mondott beszédében a 
politikus kijelentette: „döntő megegyezésre” kell jutni Európa érdekében, ennek pedig az a feltétele, 
hogy az EU – a politikai unióra építve – mélyreható integráción alapuló, tényleges gazdasági unióvá 
váljon. 
Szerdán elmondott beszédében Barroso elnök azt az Európai Bizottság által kidolgozott javaslatot is 
ismertette, mely közös euróövezeti bankfelügyeleti rendszer  létrehozására irányul. Az intézkedés 
távlati célját a bankunió kiépítése jelenti. A javaslat elfogadása esetén a jövőben az Európai Központi 
Bank az eurózóna összes bankja felett felügyeletet gyakorol majd. Ez a bankcsődök megelőzését és a 
betétesek védelmét hivatott szolgálni. 
Az évértékelő beszédben José Manuel Barroso 
a fentieken túlmenően: 

• ’európai közéleti tér’ kialakítását 

szorgalmazta; 

• felvázolta az integráció elmélyítésének 

lépéseit, és hangsúlyozta: átfogó vita 

kibontakozására van szükség a 2014. évi 

európai választások előtti időszakban; 

• kitért az európai politikai pártokra 

vonatkozó alapszabály megerősítéséről szóló 

európai bizottsági javaslatra, és szorgalmazta, 

hogy a főbb pártok állítsanak saját jelöltet az Európai Bizottság elnöki posztjára. 
 
Forrás: http://ec.europa.eu/news/eu_explained/120912_hu.htm (2012-09-27) 
 
 
A beszédet magyarul, teljes terjedelemben itt olvashatják:  
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/12/596&format=HTML&
aged=0&language=HU&guiLanguage=en 
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Az EP szakbizottsága előtt a bankunió terve 

  
Szeptember 26-án az EP gazdasági szakbizottsága 
elé kerül az Európai Bizottság közelmúltban 
beterjesztett javaslata a közös európai 
bankfelügyeletről. Ez lehet az első lépés a bankunió 
megteremtése felé, amelyet az EP már 2010 óta 
szorgalmaz. A lépést a válságkezelés fontos részének 
tekintik, ezért is szándékoznak a képviselők minél 
hamarabb foglalkozni a kérdéssel. Ugyanakkor 
ragaszkodnak ahhoz, hogy a felügyeleti rendszer 
átlátható és demokratikusan elszámoltatható legyen.  
 
 
A főbb elemek 

A bankuniónak a javaslat szerint három fő pillére lenne: bankfelügyelet; közös válságkezelő 
rendszer; a betétesek megtakarításait védő egységes rendszer. Ezek kiegészülhetnek a 
bankok működésére vonatkozó szabályokkal. 
A bankunió célja, hogy ne legyen kapcsolat a bankok és a tagállami költségvetések között. 
Ha a bankokat közös felügyelet alá helyezik és uniós szinten biztosítanak forrásokat a bajba 
került bankok megsegítésére, akkor enyhülhet a tagállamokra nehezedő piaci nyomás, 
olcsóbban juthatnak forrásokhoz a piacokról, ezáltal pedig adósságterhük is csökkenhet. A 
bizalom is javulhat annak köszönhetően, hogy a gazdasági térségben minden bankra 
ugyanazok a szabályok vonatkoznak. 
Bankfelügyelet 
Az Európai Bizottság javaslata az eurózóna összes bankját az Európai Központi Bank 
felügyelete alá helyezné. Az EKB hatáskörébe tartozna a hitelintézetek működésének 
engedélyezése, a legfontosabb banki követelmények teljesítésének ellenőrzése és a bankok 
működési engedélyének visszavonása. A Bizottság másik javaslata az EKB és az Európai 
Bankhatóság közötti jövőbeni kapcsolattal foglalkozik. 
A Bizottság tervei szerint az EKB első lépésben 2013. január 1-jétől látná el felügyeleti 
feladatait. 
Képviselői reakciók 
Az EP most kezd el foglalkozni az Európai Bizottság két javaslatával. Martin Schulz, az 
Európai Parlament elnöke a héten a német sajtóban annak a reményének adott hangot, 
hogy a Parlament túlnyomó többsége támogatja majd az új szabályokat, amelyek figyelembe 
veszik az egyes országok sajátosságait. 
Az EP a legutóbbi plenáris ülésen egy nappal azt követően fogadta el állásfoglalását a 
bankunió tervéről, hogy az Európai Bizottság javaslata napvilágot látott. Az állásfoglalás a 
bankfelügyelet demokratikus elszámoltathatóságát sürgeti és hangsúlyozza, hogy ezt a 
változást a felügyeleti rendszerben úgy kell végrehajtani, hogy egyúttal átláthatóbbá és 
elszámoltathatóbbá teszik az EKB felügyeleti jogköreit is. 
„A Parlamentet mindkét jogszabály kidolgozásába be kell vonni. Egy olyan időszakban, 
amikor az EKB gazdasági és politikai szempontból is központi szereplővé vált, még 
fontosabb, hogy a közvetlenül választott Európai Parlamentnek valódi szerepe legyen a 
döntéshozatalban, és ne csupán a véleményét kérjék ki,” fogalmazott Sharon Bowles 
(liberális, brit), a gazdasági szakbizottság elnöke a plenáris vitán. 
REF : 20120921STO51985 
Forrás: 
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/content/20120921STO51985/html/Az-EP-
szakbizotts%C3%A1ga-el%C5%91tt-a-bankuni%C3%B3-terve (2012-09-27)
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Új könyvek az Európai Dokumentációs Központban 

 
The European Union after the Treaty of Lisbon 
 
This volume of essays casts light on the shape and 
future direction of the EU in the wake of the Lisbon 
Treaty and highlights the incomplete nature of the 
reforms. Contributors analyse some of the most 
innovative and most controversial aspects of the 
Treaty, such as the role and nature of the EU Charter 
of Fundamental Rights and the relationship between 
the EU and the European Court of Human Rights. In 
addition, they reflect on the ongoing economic and 
financial crisis in the Euro area, which has forced the 
EU Member States to re-open negotiations and 
update a number of aspects of the Lisbon 
'settlement'. Together, the essays provide a variety of 
insights into some of the most crucial innovations 
introduced by the Lisbon Treaty and in the context of 
the adoption of the new European Financial Stability 
Mechanism. 
 
http://www.cambridge.org/hu/knowledge/isbn/item6684154
/?site_locale=hu_HU 

 
The European Union after the Treaty of Lisbon / ed. Diamond Ashiagbor, Nicola Countouris, 
Ioannis Lianos; Cambridge : Cambridge University Press, 2012. VI, 333 p. ; 24 cm  
 
Tartalom: Introduction Diamond Ashiagbor, Nicola Countouris and Ioannis Lianos  
1. The institutional development of the EU post-Lisbon: a case of plus ça change? Laurent 
Pech  
2. Competence after Lisbon: the elusive search for bright lines Takis Tridimas  
3. The Charter, the ECJ and national courts P. P. Craig  
4. Accession of the EU to the ECHR: who would be responsible in Strasbourg? Tobias Lock 
5. EU citizenship after Lisbon Niamh Nic Shuibhne  
6. The law and politics of migration and asylum: the Lisbon Treaty and the EU Sabina Anne 
Espinoza and Claude Moraes  
7. The European Union's Common Foreign and Security Policy after Lisbon Panos Koutrakos 
8. The European Ombudsman and good administration post-Lisbon P. Nikiforos 
Diamandouros, European Ombudsman  
9. European contract law after Lisbon Lucinda Miller  
10. Competition law in the European Union after the Treaty of Lisbon Ioannis Lianos  
11. The unexpected revision of the Lisbon Treaty and the establishment of a European 
Stability Mechanism Jean-Victor Louis.  
 
PTE ÁJK EDK katalógus: 
http://corvina.tudaskozpont-
pecs.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longlong&recnum=805202&pos=2 
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The Interaction Between Europe’s Legal Systems 

Judicial Dialogue and the Creation of 
Supranational Laws 

This book examines the broad issue of the 
rapprochement between the legal systems of the EU 
and the European Convention of Human Rights 
(ECHR) and asks whether the two systems are 
converging. While the literature on the issue of the 
national application of EC/EU law or that of ECHR 
norms is voluminous, a specific comparative analysis 
that takes into account the national judicial treatment 
of both laws has been lacking, until now. 
 
 
 
 
 
 

http://www.e-
elgar.co.uk/bookentry_main.lasso?id=13654&breadcrumlink=&breadcrum=&sub_values=&sit
e_Bus_Man=&site_dev=&site_eco=&site_env_eco=&site_inn_tech=&site_int_pol=&site_law
=&site_pub_soc= 
 
 
Martinico, Giuseppe - Oreste Pollicino: The Interaction Between Europes Legal Systems : 
Judicial Dialogue and the Creation of Supranational Laws. Cheltenham, UK : Edward Elgar 
2012. VIII, 257 p. ; 24 cm  
 
PTE ÁJK EDK katalógus: 
http://corvina.tudaskozpont-
pecs.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longlong&recnum=805194&pos=
1 
 



 6

 
 
 

 
Alternative Ways to Ius Commune  
 
In 2011, two major instruments of European 
contract law were published: the 2011 Consumer 
Rights Directive (CRD) was enacted and the 
proposal for a Common European Sales Law 
(CESL) was launched. Both instruments aim at 
improving the internal market. Whereas the CRD 
aims at B2C contracts, the CESL may be applied, 
as an optional instrument, both to B2C and B2B 
contracts. In this book, both instruments are 
discussed. Decock and Chirita approach the CRD 
from an historical and a competition law 
perspective; Van Schagen argues that the way the 
CESL is drafted endangers its chances of being 
applied in practice. De Bruijn, Dang Vu, Kruisinga, 
Jansen and Keirse address several matters 
regarding the remedies for non-conformity under the 
CESL. The book opens, however, with three more 
general papers. Loos and Keirse first address the 

development of European private law, from the 1975 Consumer Policy Programme to the 
CRD and the CESL. Wouters addresses the relationship between private law, global 
governance and the European Union, and Boele-Woelki draws attention to the harmonisation 
of European matrimonial property law. 
 
This book thus represents the most important developments in the area of European private 
law. As such, it will provide important insights for the practitioner and academic interested in 
the course of these developments. 
 
 
http://www.intersentia.co.uk/searchDetail.aspx?back=reeks&reeksCode=The%20Europeanis
ation%20of%20Private%20Law&bookid=102314&author=Anne%20L.M.%20Keirse%20%28
ed.%29,%20Marco%20B.M.%20Loos%20%28ed.%29&title=Alternative%20Ways%20to%20I
us%20Commune 
 
 
 
Alternative Ways to Ius Commune : the europeanisation of private law / ed. by Anne L.M. 
Keirse and Marco B.M. Loos, Cambridge : Intersentia, 2012. XI, 255 p.  
 
 
 
 
PTE ÁJK EDK katalógus: 
http://corvina.tudaskozpont-
pecs.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longlong&recnum=805232&pos=
1 
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Europe's Parliament: People, Places, Politics 
 
An insiders’ view of what the European 
Parliament is really like: the environment and 
atmosphere of Brussels, Strasbourg and 
Luxembourg; the MEPs and the staff; the internal 
politics; the personalities; and how the work is 
actually done. Illustrated throughout with more 
than 350 photographs.  
 
FOR A SLIDESHOW PRESENTATION VISIT 
http://www.europesparliament.com/ 
 
 
 
The authors start off with two chapters which set 
the scene: what the Parliament is like to work in – 
the physical environment, and from that, the story 
of the seat, and the saga of the buildings. The 
book then moves on to describe the main actors 
in the daily drama of parliamentary life; the 

politicians, of course, but also their staffs, the political group secretariats and Parliament’s 
administration. It covers the different kinds of parliamentarians – the higher-profile MEPs 
destined for senior office in Parliament, the legislators, the budgeteers, the institutionalists, 
the parliamentary diplomats and the mavericks. It describes how MEPs get promoted. And it 
shows how in reality MEPs do their work of legislating, controlling the budget and scrutinising 
the Commission. 
 
The book raises several other themes. What about the politics in all this? How important a 
factor is nationality in the way things are decided? And multilingualism – how does the 
Parliament cope as the only body in the world with fully twenty-three working languages, plus 
some add-ons? And, finally and ever more importantly, how does the Parliament 
communicate with the outside world and especially those who elect it? 
 
The book includes more than 350 photographs illustrating the 'life and times' of this unique 
experiment in continental-level democracy. 
 
 
http://www.johnharperpublishing.co.uk/pp020.shtml 
 
Clark, Steven: Europe's Parliament : People, Places, Politics / Stephen Clark, Julian 
Priestley, London : John Harper Publishing, 2012. 448 p. : ill., 25 p.  
 
PTE ÁJK EDK katalógus: 
http://corvina.tudaskozpont-
pecs.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longlong&recnum=805362&pos=
1 
 


