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„Hosszú, de sikeres 24 óra áll az Európai Tanács mögött: megszületett a 
megállapodás az Unió következő többéves költségvetéséről. És nem is akármilyen 
költségvetés született: Európai pénzügyeit az évtized végéig kiegyensúlyozott és a 
növekedés előmozdítására irányuló pénzügyi keret fogja meghatározni.” 
Herman Van Rompuy 
(http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/HU/ec/135411.pdf  ) 

 
 
 
 
„A jövőt tekintve a következő többéves pénzügyi keretnek biztosítania kell, hogy az 
Európai Unió költségvetésében meghatározó cél legyen Európa kilábalása a 
válságból. Az Európai Unió költségvetésének katalizátorként kell segítenie a 
növekedést és a munkahelyteremtést szerte Európában, leginkább azáltal, hogy 
ösztönzést ad a termelő és a humántőke-beruházásoknak. A következő többéves 
pénzügyi keretben az Európa 2020 stratégiának megfelelően a kiadásokat a 
növekedés, a foglalkoztatás, a versenyképesség és a konvergencia szolgálatába kell 
állítani. 
Ugyanakkor, azzal összefüggésben, hogy Európa országaiban erősödik a 
költségvetési fegyelem, elengedhetetlenül fontos, hogy a következő többéves 
pénzügyi keret tükrözze a tagállamok által a költségvetési hiány és az államadósság 
fenntarthatóbb pályára állítása céljából tett konszolidációs intézkedéseket” 
EURÓPAI TANÁCS 2013. FEBRUÁR 7–8. KÖVETKEZTETÉSEK (TÖBBÉVES PÉNZÜGYI 
KERET 2014–2020) 
( http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/HU/ec/135373.pdf ) 

 

 
 

„Európát nem lehet egy csapásra felépíteni…” Robert Schuman 1950. május 9. 
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Kép forrása: http://www.consilium.europa.eu/council/photographic-library?lang=en (2013-02-11) 

 

The European Council on 8 February 2013 reached agreement on the next multiannual 

financial framework (MFF), which defines the budgetary priorities of the EU for the 

years 2014-2020. 

 

In line with the consolidation efforts in the Member States, EU leaders agreed to cut, 

compared to the current MFF 2007-2013, the financial resources which the EU may mobilise. 

However, in order to enhance growth and jobs, funds for research, innovation and education 

have been increased. Leaders also agreed on a new initiative dedicated to tackling the 

pressing challenge of youth unemployment. 

For the new MFF to enter into force in January 2014 a final agreement with the European 

Parliament has yet to be reached. 

More information 

 Summary of the European Council agreement 

 Conclusions of the European Council 

 

 

Forrás: http://www.consilium.europa.eu/homepage/highlights/mff-agreed-by-eu-

leaders?lang=hu  (2013-02-11) 

 

  

http://www.consilium.europa.eu/council/photographic-library?lang=en
http://www.consilium.europa.eu/special-reports/mff/summary-of-the-european-council-agreement
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/135344.pdf
http://www.consilium.europa.eu/homepage/highlights/mff-agreed-by-eu-leaders?lang=hu
http://www.consilium.europa.eu/homepage/highlights/mff-agreed-by-eu-leaders?lang=hu
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 European Citizens' Initiative hits 1 

million signatures 

 

 

Organisers of the Right2Water initiative have 

announced that they have collected more than one 

million signatures: it could be the first European 

Citizens' Initiative to succeed in collecting the necessary 

number of statements of support. Organisers of the 

initiative believe that 'water is a public good, not a 

commodity'. They invite the European Commission to 

'propose legislation implementing the human right to 

water and sanitation as recognised by the United 

Nations, and promoting the provision of water and 

sanitation as essential public services for all'. 

 

 

Vice-President Maroš Šefčovič said: "First of all, I would like to congratulate the organisers. 

Although the signatures will need to be verified, collecting 1 million signatures in fewer than 

six months is a real achievement. 

 

"The goal of European Citizens' Initiatives is to spark pan-European debates on issues that 

concern citizens across Europe, and get those issues onto the EU agenda. Right2Water has 

certainly achieved that." 

 

Although the organisers could submit their initiative to the European Commission, they have 

chosen to continue collecting signatures. 

 

However, before submitting their initiative to the European Commission, the number of 

statements of support they have collected will have to be certified by the competent 

authorities in the Member States. For initiatives that have collected at least one million 

signatures, achieving the minimum number required in at least seven Member States, the 

Commission will have three months to examine the initiative and decide how to act on it. It 

will meet the organisers so they can explain the issues raised in their initiative in more depth. 

The organisers will also have the opportunity to present their initiative at a public hearing 

organised at the European Parliament. 
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The Commission will then adopt a Communication explaining its conclusions 4nt he 

initiative, what action it intends to take, if any, and its reasoning. 

The Commission offered to host ECIs on its own servers in July 2012, as a radical response 

to issues reported by some organisers in finding suitable hosting solutions and setting up 

their online collection systems. However, Right2Water is using a private hosting solution, as 

well as the open-source online collection system software provided by the Commission for 

free. 

Background 

European Citizens’ Initiative website: 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome 

Right2Water website: 

http://www.right2water.eu/ 

Commissioner Barnier’s website on water services: 

http://ec.europa.eu/commission_2010-

2014/barnier/headlines/news/2013/01/20130124_en.htm 

 

Forrás: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-107_en.htm (2013-02-11) 
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http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/headlines/news/2013/01/20130124_en.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/headlines/news/2013/01/20130124_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-107_en.htm
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Előszó 

A „Learning EU at School” EACEA/18/2011. sz. felhívás keretében a PTE Állam- és 

Jogtudományi Kar Európa Központja által benyújtott EU-SCHOLA pályázatot az Európai 

Unió támogatásra érdemesnek ítélte. A 2012. február és 2013. január közötti időszakban a 

program partnerintézményeinek diákjai, hallgatói és tanárai illetve oktatói különféle 

rendezvényeken ismerkedtek az Európai Unió sajátosságaival. A program szervezőjeként, 

az Európa Központ munkatársai – az uniós ismeretek kutatása és oktatása terén szerzett 

tapasztalatok alapján – a középiskolákban hasznosítható oktatási anyagok készítésével, a 

diákoknak és tanároknak szervezett előadásokkal és képzésekkel igyekeztek hiteles képet 

alkotni az Európai Unió működéséről. Célkitűzésünk volt, hogy az európai integrációval 

kapcsolatos jelenségek hátterét, az egyes uniós politikák összefüggéseit bemutassuk, a 

nyitott kérdésekre rávilágítsunk annak érdekében, hogy a középiskolai diákok és tanáraik 

közös tanulási folyamatához hozzájáruljunk. A program részletes tematika alapján haladt, 

több, interaktivitáson alapuló diákrendezvény és tanári műhelybeszélgetés tárgyát képezte. 

Saját fejlesztésű, papíralapú és on-line kiadvány elkészítésével az EU-SCHOLA a tudatos 

uniós polgár fejlődéséhez kívánt hozzájárulni. 

A STUDIA EUROPAEA az Európa Központ 1998 óta megjelenő könyvsorozata. Az EU-

SCHOLA tanári kézikönyv és on-line munkafüzet a középiskolai oktatás számára a fenti 

célkitűzés alapján kíván kiindulópontot szolgáltatni. A kézikönyvben foglalt témakörök 

alapozó jellegűek, megfogalmazásuk során nem törekedtünk részletességre, de igyekeztünk 
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a feltétlenül szükséges és elégséges tényanyagot valamint az összefüggéseket leírni illetve 

feltárni. Tudatában vagyunk annak is, hogy a közoktatás számára előírtnál több ismeretet 

közvetít a kézikönyv, de úgy véljük, biztos háttérként hasznos segédeszközzé válhat minden 

érintett számára. A diákoknak szánt és kizárólag on-line formátumban megjelenő 

munkafüzettel együtt – amely a tanári kézikönyv témaköreihez igazodik – a program 

honlapján is rendelkezésre áll: http://euschola.eu.  

 

 

Pécs, 2012. december 

 

 

 

       Szalayné Sándor Erzsébet 

     sorozatszerkesztő, az Európa Központ igazgatója 

 

 

 

EU SCHOLA 
 

Honlap: 

 

http://euschola.eu/  

 

Facebook: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://euschola.eu/
http://euschola.eu/
http://www.facebook.com/EuSchola
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Válságkezelés az Európai Unióban 
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Tematikus szám 
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ISSN 1416-6151 

 

PTE ÁJK EDK: 
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PTE ÁJK EDK: 

http://corvina.tudaskozpont-

pecs.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showt

ype=longlong&recnum=820542&pos=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Az Európai Unió jogrendszerének szervezett oktatása Magyarországon az egyetemi 

jogászképzés keretei között másfél évtizedes múltra tekint vissza. Ezalatt több kiváló 

tankönyv, jegyzet látott napvilágot, amelyekből joghallgatók ezrei ismerkedhettek meg az 

európai integrációval, annak a tagállamok jogrendszerére gyakorolt hatásával. E tudást 

megszerezve ma már sokan dolgoznak uniós intézményeknél külföldön, segítve 

Magyarországot, vagy éppen azt ellenőrizve, hogy vállalt kötelezettségeinek - a többi 

tagállamhoz hasonlóan - mindenben eleget tesz-e. Az egyes jogi karokon - a meglévő 

hasonlóságok mellett - hangsúlybeli különbségeket is találhatunk e tantárgy oktatásában. 

Tankönyvünk szerzői négy jogi karon oktatnak, és arra vállalkoztak, hogy az ott szerzett 

tapasztalataikat egymással megosztva közösen írják meg ezt a kiadványt. Legfontosabb 

célunk az volt, hogy az Európai Unió jog- és intézményrendszerének, valamint az 

úgynevezett belső piac jogának esszenciáját készítsük el, azaz azt a tananyagot, amit 

minden joghallgatónak tudnia kell ahhoz, hogy a későbbiekben gyakorló jogászként megállja 

a helyét. Reméljük és kívánjuk, hogy ez az első találkozásuk az Európai Unióval sikeres 

lesz, megértik az európai integráció céljait, megoldásait, és kedvet kapnak ahhoz, hogy még 

többet megtudjanak minderről!” 

 

Forrás:  

http://hvgorac.hu/sites/portal/eujog@901397_kiadvany.html (2013-02-11) 

 

  

http://corvina.tudaskozpont-pecs.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longlong&recnum=820542&pos=1
http://corvina.tudaskozpont-pecs.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longlong&recnum=820542&pos=1
http://corvina.tudaskozpont-pecs.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longlong&recnum=820542&pos=1
http://hvgorac.hu/sites/portal/eujog@901397_kiadvany.html
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Hrsg. Ulrich Haltern - Andreas Bergmann  

Mohr Siebeck 

Tübingen, 2012. 

ISBN:  978 3 16 152233 8  

 

 

PTE ÁJK EDK: 

http://corvina.tudaskozpont-

pecs.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype

=longlong&recnum=823812&pos=7 

 

 

 

 

 

 

 

„Dass Gerichte kritisiert werden, ist nichts Neues, sondern Teil guter demokratischer Praxis. 

Gegenwärtig hat die Kritik an Entscheidungen des EuGH indes deutlich an Schärfe 

gewonnen. Die Konjunktur dieser Kritik ist ein Indiz - wofür ist freilich eine offene Frage. 

Manche sehen einen wild gewordenen EuGH, andere eine unterkomplexe 

rechtswissenschaftliche Reflexion. Deutlich ist immerhin, dass das eine nicht zum anderen 

passt. Daher ist es an der Zeit, das Thema EuGH-Kritik einer ausführlicheren Betrachtung 

zuzuführen. Von Fehlern im Politischen und Fehlern im Juristischen handelt dieses Buch 

jedoch nur indirekt: Die Autoren betrachten den EuGH durch die Linse derer, die ihn 

kritisieren. Wissenschaftlich aufbereitet haben ihre Beobachtungen sowohl Juristen als auch 

Politikwissenschaftler mit jeweils unterschiedlichem Abstand zur gerichtlichen Praxis. Mit 

Beiträgen von: Carl Baudenbacher, Andreas Bergmann, Ulrich Haltern, Marcus Höreth, 

Hjalte Rasmussen†, J.H.H. Weiler” 

 

Forrás:  

http://www.mohr.de/rechtswissenschaft/fachgebiete/oeffentliches-recht/voelkerrechtbr-

europarecht/buch/der-eugh-in-der-

kritik.html?tx_commerce_pi1%5BcatUid%5D=0&cHash=d458a7d8205e0bf811335da9661b1

3b9 (2013-02-11) 

 

  

http://corvina.tudaskozpont-pecs.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longlong&recnum=823812&pos=7
http://corvina.tudaskozpont-pecs.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longlong&recnum=823812&pos=7
http://corvina.tudaskozpont-pecs.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longlong&recnum=823812&pos=7
http://www.mohr.de/rechtswissenschaft/fachgebiete/oeffentliches-recht/voelkerrechtbr-europarecht/buch/der-eugh-in-der-kritik.html?tx_commerce_pi1%5BcatUid%5D=0&cHash=d458a7d8205e0bf811335da9661b13b9
http://www.mohr.de/rechtswissenschaft/fachgebiete/oeffentliches-recht/voelkerrechtbr-europarecht/buch/der-eugh-in-der-kritik.html?tx_commerce_pi1%5BcatUid%5D=0&cHash=d458a7d8205e0bf811335da9661b13b9
http://www.mohr.de/rechtswissenschaft/fachgebiete/oeffentliches-recht/voelkerrechtbr-europarecht/buch/der-eugh-in-der-kritik.html?tx_commerce_pi1%5BcatUid%5D=0&cHash=d458a7d8205e0bf811335da9661b13b9
http://www.mohr.de/rechtswissenschaft/fachgebiete/oeffentliches-recht/voelkerrechtbr-europarecht/buch/der-eugh-in-der-kritik.html?tx_commerce_pi1%5BcatUid%5D=0&cHash=d458a7d8205e0bf811335da9661b13b9
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A threat against Europe? :  

Security, migration and integration  

Eds.: J. Peter Burgess - Serge Gutwirth  

Vubpress  

Brussels, 2012. 

ISBN: 978 90 5487 929 9 

 

PTE ÁJK EDK: 

http://corvina.tudaskozpont-

pecs.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&show

type=longlong&recnum=823819&pos=1 

 

 

 

 

 

 

Tartalom:  

1., Security, migration and integration / J. Peter Burgess. –  

2., Trends in European immigration policies / Christian Joppke. –  

3., The European paradox of unwanted immigration / Jørgen Carling. –  

4., Turkey's consciencious objectors and the enacment of European citizenship / Bahar 

Rumelili, Fuat Keyman, Bora Isyar. –  

5., Legal borders in Europe: the wating zone / Tugba Basaran. –  

6., Financing terrorism - the struggle for dominance between the political and judicial in EU 

and national settings / Elspeth Guild. –  

7., Biospheric security: the Development-Security-Environment-Nexus (DESNEX), 

containment and retrenching fortress Europe / Mark Duffield, Brad Evans. –  

8., Beyond the tartar steppe: EUROSUR and the ethics of European border control practices 

/ Julien Jeandesboz. –  

9., The development of the European Border Surveillance System (EUROSUR) / Oliver 

Seiffarth. –  

10., Inclusion for the sake of exclusion: the legal authority of immigration laws / Bas Schotel.  

11., When 'digital borders' meet 'surveilled geographical borders': why the future of EU 

border management is a problem / Gloria González Fuster, Serge Gutwirth. –  

12., Policing schengen / Monica den Boer  

 

 

 

 

http://corvina.tudaskozpont-pecs.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longlong&recnum=823819&pos=1
http://corvina.tudaskozpont-pecs.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longlong&recnum=823819&pos=1
http://corvina.tudaskozpont-pecs.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longlong&recnum=823819&pos=1

