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Uniós jogok
Az uniós polgársággal járó jogok egy

részét már az integráció kezdetén ga-

rantálták a szerződések, de az uniós

polgárság („European Union citizen-

ship”) fogalmát csak a Maastrichti

Szerződés vezette be 1993-ban. E

szerződés az Európai Közösségről

szóló (Római) Szerződésbe építette

be a fogalmat, és az uniós polgárság-

hoz kapcsolódó jogok összegyűjtött

felsorolását (17-22. cikk). Az uniós

polgárság nem helyettesíti és nem

váltja ki a nemzeti állampolgárságot.

Mindenki, aki valamely uniós tagállam

állampolgára, egyben uniós polgár is.

Politikai jogok

Az uniós polgár jóval több, mint egy

egyszerű fogyasztó vagy egy gaz-

dasági vagy társadalmi szereplő. Az

uniós polgár az Európai Unió tagál-

lamának állampolgára, és mint

ilyen különleges politikai jogokkal

rendelkezik. A Maastrichti Szerző-

désnek köszönhetően, az Unió min-

den tagállamának állampolgára -

nemzetiségétől függetlenül - vá-

lasztójoggal rendelkezik és választ-

ható a helyhatósági és az európai

parlamenti választásokon abban a

tagállamban, ahol él.
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Az Amszterdami Szerződés (1997)

előrelépést jelentett az alapvető jogok

megerősítése terén, mivel egy olyan

eljárást vezetett be, amely révén bár-

mely tagállam tagsága felfüggeszt-

hető, amennyiben az megsérti az

uniós polgárok alapvető jogait. Kiter-

jesztette továbbá a megkülönbözte-

tés-mentesség elvét, amely így már

nem csak a nemzetiségeket érinti,

hanem kiterjed a nemi, faji, kor alapú

és a szexuális preferencia alapján

való megkülönböztetésre is. A Szer-

ződés tovább erősítette a férfiak és

nők közötti egyenlőség elvét.

Végül, az Amszterdami Szerződés to-

vább növelte az átláthatóságot a poli-

tikák terén, és nagyobb hozzáférést

nyújt a polgárok számára az európai

intézmények hivatalos dokumentuma-

ihoz, amennyiben ezt megfelelő kö-

zösségi vagy egyéni érdek indokolja. 

A szabad mozgáshoz, munka-

vállaláshoz és tartózkodáshoz

való jog 

Minden uniós polgár, nemzetiségétől

függetlenül az Unió területén belül

bárhol kereshet munkát. A nemzeti-

ség alapú megkülönböztetés tilos.  
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Az EU irányelvek harmonizálták a

szabadfoglalkozású munkaválla-

lást szabályozó jogszabályokat az

Unió területén belül, azért, hogy

az orvosok, ügyvédek, ápolónők,

állatorvosok, kémikusok, építé-

szek, biztosítási ügynökök, stb.

képesítéseit az EU bármely orszá-

gában elfogadják. 

Azonban még mindig számos olyan

tevékenység maradt, melyek a külön-

böző tagállamokban, különböző jog-

szabályok alá tartoztak. Ezért 1998.

december 21-én, az uniós tagállamok

elfogadtak egy olyan irányelvet, mely

létrehozta a felsőoktatási oklevelek

kölcsönös elismerési rendszerét. Ez

az irányelv érvényes minden legalább

három éven át tartó egyetemi kép-

zésre és a nemzeti oktatási és képzési

rendszerek közötti kölcsönös biza-

lomra épít. 

Az uniós polgárnak joga van az Unió

tagországába utazni, ott tartózkodni,

letelepedni, munkát vállalni, tanulni.

(Három hónapot meghaladó tartózko-

dás esetén azonban a tagállamok be-

jelentési kötelezettséget követelhetnek

meg, a bejelentésről az illetékes ható-

ságok igazolást állítanak ki.) Egy uniós

polgár belépése (illetve kiutasítása) egy

másik tagország területére csak indo-

kolt biztonsági vagy közegészségügyi

okból tagadható meg.  

Így az uniós polgárok legelső joga

tehát az Unió területén belül a sza-

bad mozgáshoz, munkavállaláshoz

és tartózkodáshoz való jog. 

Európai Unió Alapjogi Chartája

Az Európai Uniónak a polgári jogok

iránti elkötelezettsége további meg-

erősítésre talált 2000. decemberé-

ben Nizzában, amikor ünnepélyesen

bemutatták az Európai Unió Alapjogi

Chartáját. A Chartát a nemzeti és az

európai parlament tagjaiból, továbbá

a nemzeti kormányok és a Bizottság

egy tagjából álló Konvent dolgozta ki,

a Charta kötelezően alkalmazandó a

Lisszaboni Szerződés életbelépésétől

kezdve (ez alól kivételt képez az

Egyesült Királyság, Csehország és

Lengyelország). 

Hat fejezetben - Méltóság, Szabad-

ságok, Szolidaritás, Egyenlőség -

Polgári jogok és Igazság - és 54 cik-

kelyen keresztül határozza meg az

Európai Unió alapvető értékeit, il-
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letve az uniós polgárok polgári, po-

litikai, gazdasági, és szociális jogait.  

Az első cikkelyek az emberi méltó-

ság, az élethez való jog, a személyi

integritáshoz való jog, a kifejezés

szabadsága és a lelkiismereti sza-

badságról szólnak.  

A "Szolidaritásról" szóló fejezet, in-

novatív módon a szociális és gazda-

sági jogokat együttesen tárgyalja,

ide tartozik így a sztrájkjog; a mun-

kavállalók információhoz, konzultá-

cióhoz való joga, a magánélet és a

munka összeegyeztetéséhez való

jog; az egészségügyi ellátáshoz, va-

lamint a szociális biztonsághoz és a

szociális segélyhez való jog is.  

A Charta szorgalmazza továbbá a

férfiak és nők közötti egyenlőséget

és új jogokat vezet be. (Pl. az adat-

védelemhez való jog, az eugenetikai

tevékenységek és az emberi klóno-

zás tiltása, a gyermekek és az idősek

jogai, illetve a megfelelő közigazga-

tási bánásmódhoz való jog.)

A Lisszaboni Szerződéshez úgy hi-

vatkozik az Alapjogi Chartára, mint

az Unió jogilag kötelező erejű garan-
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ciáinak, illetve azoknak a jogoknak a

gyűjteményére, melyekkel az EU

megítélése szerint valamennyi euró-

pai polgárnak rendelkeznie kell.

Európai Ombudsman

1979 óta az Európai Parlamentet köz-

vetlen általános választással választják.

Az Európai Unióról Szóló Szerződés

megalkotta az ombudsman intézmé-

nyét is. Az ombudsmant az Európai

Parlament választja, megbízatásának

időtartama megegyezik a Parlamenté-

vel. Feladata az EU intézményei és

szervei ellen benyújtott panaszok ki-

vizsgálása. Bármely uniós polgár, to-

vábbá bármely uniós tagállam

területén élő személy vagy szervezet

élhet a panasztétel jogával. 

Bármely az uniós tagállamok terüle-

tén tartózkodó személy petíciót

nyújthat be a Parlamenthez. 

Összefoglalva az EU állampolgár-

sággal járó jogok a következők:

• Az európai parlamenti választá-

sok során minden uniós polgárt

megillet az aktív és a passzív vá-

lasztójog, vagyis mindenki választó

és választható is lehet, ha teljesíti a

feltételeket (kor, jelölés feltételei).

• Helyhatósági választásokon min-

den uniós polgárt megillet az aktív

és passzív választójog az EU terü-

letén bárhol, ahol letelepedett.

• Minden uniós polgár az anyanyel-

vén (az EU 23 hivatalos nyelvének
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egyikén) fordulhat a Közösség in-

tézményeihez, és onnan anyanyel-

vén kaphat választ.

• Minden uniós polgár jogosult

petíciót benyújtani az Európai

Parlamenthez és az Európai Om-

budsmanhoz.

• Minden uniós (magyar) polgárt

megillet más EU tagállamok diplo-

máciai és konzuli védelme harma-

dik országokban abban az esetben,

ha nincs az adott államban magyar

diplomáciai képviselet.

• Minden uniós polgárt megillet a

Közösségen belüli szabad mozgás

és letelepedés joga.

• Minden uniós polgár szabadon

hozzáférhet az EU intézményei

(Európai Bizottság, Európai Parla-

ment, és a Tanács) által létreho-

zott dokumentumokhoz.

• Minden uniós polgárt megillet az

alapvető emberi jogok gyakorlásá-

hoz való jog, különös tekintettel az

Emberi Jogok Európai Egyezmé-

nyében és az Európai Unió Alap-

vető Jogok Chartájában foglalt

jogokra. Az egyezmények szövege

megtalálható az Európa Tanács In-

formációs és Dokumentációs Köz-

pontjában.

• A Közösségi jogban szigorúan

tilos az állampolgárság szerinti

diszkrimináció.
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Az EU jelképei
Az Európai Unió zászlója

Az Európa Tanács - amelyet 1949-

ben hoztak létre azzal a feladattal,

hogy küzdjön az emberi jogokért és

támogassa az európai kultúrát - viták

sorozata után fogadta el a ma is

használatos, kék alapon kör alakban

elhelyezkedő 12 aranysárga csillagos

zászló tervét. Számos nép hagyo-

mányvilágában a 12-es szám a töké-

letesség szimbolizálása mellett utal

az év hónapjaira és az óralap száma-

ira is, míg a kör egyebek mellett az

egység szimbóluma. Nincs összefüg-

gés a tagállamok és a csillagok

száma között, így az Európai Unió

bővülésével a csillagok száma nem

változik. 

A zászló az európai népek közötti

ideális egység jelképévé vált. 

Az Európa Tanács a későbbiekben

szorgalmazta, hogy az Európai Kö-

zösségek intézményei is fogadják el

a zászlót saját jelképüknek, majd

1983-ban az Európai Parlament

megszavazta a zászló jelképpé eme-

lését. Végül 1985-ben a zászlót va-

lamennyi uniós tagország állam- és



9

kormányfője az Európai Unió - akko-

riban Európai Közösségek - hivatalos

emblémájaként fogadta el. 

A tizenkét csillagos zászló 1986.

május 26-ától az Európai Unió hiva-

talos zászlaja. 

A kiadóhivatal részletes ismertetője

a zászlóról ezen az oldalon olvas-

ható, a zászló pontos grafikai jel-

lemzőiről pedig itt található bővebb

információ. 

Az Európai Himnusz 

Az Európai Unió állam- és kormányfői

az Európai Tanács 1985-ös milánói

ülésén Ludwig van Beethoven IX.

szimfóniájának negyedik tételéből az

Örömódát fogadták el európai him-

nusznak. Emellett minden tagország

megőrzi saját himnuszát, hiszen az

európai himnusz célja nem az, hogy

átvegye a tagországok nemzeti him-

nuszának helyét, hanem az, hogy ün-

nepelje a tagországok közös értékeit

és egységét. 
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A szimfónia utolsó tételében Fried-

rich von Schiller 1785-ös versét, az

Örömódát zenésítette meg Beetho-

ven. A vers Schiller idealista láto-

mását fejezi ki az emberek között

kialakuló testvériségről - s e láto-

mást Beethoven is osztotta. 

Az unió himusza ezen oldalon ke-

resztül meghallgatható. 

Jelmondat 

2000. május 4-e óta Európa jelmon-

data: „Egyesülve a sokféleségben”

(angolul: „United in diversity”, néha

„Egység a sokféleségben” magyar

fordítással használják). A jelmonda-

tot egy verseny alapján hirdették ki,

amelyen nyolcvanezer 10 és 20 év

közötti európai fiatal vett részt az

Európai Unió valamennyi tagállamá-

ból. A tagállamok egy-egy jelentős

személyiségét magában foglaló eu-

rópai zsűri a beérkezett javaslatok

közül választotta ki a jelmondatot. 

Európa Nap 

Robert Schuman, francia külügymi-

niszter 1950. május 9-én tette közé

azt a javaslatot, amely egy közös eu-

rópai béke megteremtését és egy

közös Európa létrehozását tűzte ki

célul. A javaslat, közismert nevén a

Schuman Nyilatkozat (Schuman Dec-

laration) hívta életre az Európai Kö-

zösségeket. Mára május 9. európai

szimbólummá vált, és az Európai Unió

politikai egységét jelképezi. Az Eu-

rópa Nap alkalmat ad olyan fesztivá-

lokra, rendezvényekre, melyek az

Unió népeit egymáshoz, Európát a

polgárokhoz hozzák közelebb. 
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Euró, az egységes valuta 

2002. január 1-je óta, több mint

300 millió európai polgár használja

az eurót napi rendszerességgel.

Csupán 10 év kellett ahhoz, hogy a

közös európai valuta elvét rögzítő

Maastrichti Szerződéstől (1992.

február) az EU eljusson az euró

bankjegyek és pénzérmék 12 EU-

országban való használatához. 

1999. január 1-jén az euró lett az

egységes európai valuta. Az euró

bankjegyek és érmék 2002. január

1-jétől kerültek forgalomba. Az euró

logót a görög epszilon (a kultúra az

európai civilizáció közös bölcsője) és

az Európa szó első betűje nyomán

alkották meg. A két párhuzamos

vonal az euró stabilitását jelképezi. 

Az uniós szimbólumok használata 

Bár az alapszerződésekben a jelké-

pek nem szerepelnek, és az EU mű-

ködését várhatóan új alapokra

helyező Lisszaboni Szerződés életbe

lépésével – néhány tagállam tiltako-

zása miatt – sem kaphatnak jogi

megerősítést, minden tagországban

elfogadják és használják ezeket a

szimbólumokat. 

A Lisszaboni Szerződéshez csatolt

51. Nyilatkozatban „Belgium, Bulgá-

ria, Németország, Görögország, Spa-

nyolország, Olaszország, Ciprus,

Litvánia, Luxemburg, Magyarország,

Málta, Ausztria, Portugália, Románia,

Szlovénia és Szlovákia kijelenti, hogy

a kék alapon tizenkét arany csillag

alkotta körből álló zászlót, Ludwig

van Beethoven IX. szimfóniája Örö-
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módájának részletét mint himnuszt,

az „Egyesülve a sokféleségben” jel-

mondatot, az eurót mint az Európai

Unió pénznemét, valamint a május

9-i Európa-napot továbbra is a pol-

gárok Európai Unióhoz való közös

kötődése és az Európai Unióval való

kapcsolata jelképeinek tekinti”. 

Az Európai Parlament 2008. október

8-i határozata alapján elfogadja saját

szimbólumaiként az unió jelképeit.

Az Európai Parlament eljárási sza-

bályzatát úgy módosították, hogy

abba bekerült egy, az unió jelképei-

vel foglalkozó rész. Eszerint „a par-

lament elismeri, és sajátjaként

fogadja el az unió alábbi jelképeit: 

• a zászlót, amely kék alapon tizen-

két arany csillag alkotta körből áll; 

• a himnuszt, amely Ludwig van

Beethoven IX. szimfóniájának Örö-

módáján alapul; 

• a jelmondatot: „Egyesülve a sok-

féleségben”. 

Az EP május 9-én ünnepli meg az

Európa-napot. Az uniós zászlót el

kell helyezni minden parlamenti

épületen és minden ülésteremben. A

himnuszt minden alakuló és egyéb

ünnepélyes ülés megnyitásakor le

kell játszani, különösen az állam- és

kormányfők üdvözlésére. A jelmon-

datot pedig fel kell tüntetni a parla-

ment hivatalos dokumentumain - áll

az elfogadott szövegben. 
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Az EU bővítése
Az Európai Unió néhány évtized alatt

hattagú nyugat-európai szövetség-

ből 27 tagú, Európa nagy részét ma-

gában foglaló államszövetséggé

vált, mivel 2007. január 1-jével Bul-

gária és Románia is teljes jogú tagja

lett a Közösségnek.  Jelenleg két or-

szág, Törökország és Horvátország

tagsága szerepel a napirenden.

A jelenlegi bővítési folyamat megfe-

lel a 2004-ben csatlakozott orszá-

gokkal kapcsolatban alkalmazott

eljárásnak. A tagság feltétele az

1993-ban lefektetett ún. Koppenhá-

gai Kritériumoknak való megfelelés:

• A demokratikus intézmények

stabilitása, a jogállamiság, a ki-

sebbségi és emberi jogok tiszte-

letben tartása.

• Működő piacgazdaság, mely

képes helytállni az európai uniós

versenyben.

• A Közösségi joganyag teljes át-

vétele.

Egyre többet hallani azonban a ne-

gyedik kritériumról is, amely az ún.

abszorpciós kapacitást vizsgálja, azaz

az Európai Unió képességét az új

tagok befogadására. Olli Rehn bőví-

tési biztos szerint az EU az évtized vé-

géig nem fogad új tagokat. A 2010-es

dátum mögött az Európa jövőjéről

szóló vita, az alkotmányos dilemma

és az intézményrendszer, valamint a

költségvetés reformja húzódik.
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Törökország

Törökország már 1963-ban jelezte

az EU-hoz való csatlakozási szán-

dékát. 1974-ig több fontos keres-

kedelmi egyezmény kötött az

Európai Közösséggel, azonban a jú-

liusi ciprusi beavatkozás hosszú

időre visszavetette a közeledést. A

török csatlakozási kérelmet a 80-as

évek végén vizsgálták meg ismét,

ám a folyamat csak a 90-es évek

közepén gyorsult fel, amikor az

1995-ben kötött vámszerződés vá-

muniót hozott létre az Európai Unió

tagországai és Törökország között.

1997-ben az Európai Tanács még

elvetette, hogy Törökország hivata-

losan is tagjelölti státuszt kapjon,

de 1999-ben Helsinkiben erre is sor

került. 2001-ben és 2002-ben a

török parlament olyan széleskörű

reformokat fogadott el, melyek le-

hetővé tették a tagság politikai kri-

tériumának teljesítését. Ennek

eredményeképp 2002 decemberé-

ben az Európai Tanács úgy határo-

zott, hogy két éven belül meghozza

a tárgyalások megkezdéséről szóló

döntést. A 2004. december 17-i ta-

nácsi ülésen döntés született a

csatlakozási tárgyalások megkezdé-
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séről. Az EU 2005. október 3-án

hagyta jóvá, hogy megkezdődjenek

a tárgyalások a szervezet és Török-

ország között az ország EU-csatla-

kozásáról. A tárgyalások az ún.

"screening" -el, az EU-joganyag fe-

jezetenkénti ismertetésével és a

török jogszabályok összevetésével

2005. október 20-án indultak el. 

A török csatlakozási tárgyalások több

szempontból is különlegesnek számí-

tanak. „Nyílt végű” tárgyalásokról

van szó, ahol a tagság nem garan-

tált. A felvételre csak 2014 után ke-

rülhet sor, az Unió 2007-2013-as

költségvetésébe nem is kalkulálták

bele a török tagság költségeit.

A tárgyalások szüneteltethetők,

amennyiben Törökország súlyosan

megsérti az emberi jogokat vagy a

jogállamiság elvét. Végül Törökor-

szágnak - ha kezdetben nem is nyíl-

tan - de el kell ismernie a ciprusi

görög kormányt. 

A 2004 decemberében kötött EU-

török megállapodás szerint Török-

országnak még a csatlakozási

tárgyalások megkezdése előtt alá

kellett írnia azt a jegyzőkönyvet,

amelyben társulási szerződését ki-

terjesztik a 2004-ben csatlakozott

tíz EU tagra, ami 2005. augusztus

1-jén meg is történt. 

Horvátország

Horvátország a délszláv háborúk

miatt csak 2003 februárjában nyúj-

totta be csatlakozási kérelmét az EU-

hoz. Az Európai Tanács 2004

decemberében zöld utat adott a tár-

gyalások 2005 tavaszi (2005. már-

cius 17.) megkezdéséhez, azonban

ennek feltételéül szabta, hogy Hor-

vátország együttműködjön a hágai
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nemzetközi törvényszékkel a hábo-

rús bűnösök (pontosabban Ante Go-

tovina tábornok) kiszolgáltatásában. 

A horvát csatlakozási tárgyalások

azonban nem kezdődhettek meg a ki-

tűzött időpontban, mert az Európai

Unió az utolsó pillanatban a halasztás

mellett döntött. Miután a hágai Nem-

zetközi Törvényszék arról számolt be

az EU-tagállamok külügyminiszterei-

nek, hogy Horvátország teljes mér-

tékben együttműködött a testülettel,

a török ünnepélyes tárgyaláskezdés-

sel együtt Zágrábbal is megindultak a

tárgyalások. (2005. október 3.)

Macedónia

Az Európai Unió vezetői 2005 dec-

emberében hivatalosan elfogadták

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársa-

ság 2004 márciusában benyújtott

csatlakozási kérelmét, a tárgyalások

megkezdésének időpontját azonban

nem tűzték ki. 
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EU történelem
1972. január 22.
Aláírják a Dánia, Írország, Norvé-
gia és az Egyesült Királyság csat-
lakozási szerződéseit az EGK-hoz.

1972. május 10.
Írország népszavazással úgy dönt:
csatlakozik az EK-hoz.

1972. július 13.
A brit alsóház jóváhagyja az Egye-
sült Királyság csatlakozását.

1972. július 22.
Szabadkereskedelmi megállapodá-
sokat írnak alá az EFTA azon állam-
aival, akik nem kérték felvételüket
az EK-ba (Ausztria, Izland, Portugá-
lia, Svédország és Svájc).

1972. szeptember 25.
Norvégia népszavazással elutasítja
az EK-tagságot.

1972. október 2.
Dánia népszavazással úgy dönt,
csatlakozik az EK-hoz.

1972. október 20.
A Közösség állam-, illetve kormány-
fői megállapodnak az EK Európai

Unióvá alakításáról, elfogadják az
EMU (Economic and Monetary
Union / Gazdasági és Pénzügyi
Unió) új ütemtervét.

1972. december 19.
EK-Ciprus társulási szerződés alá-
írása.

1973. január 1.
Dánia, Írország és az Egyesült Ki-
rályság csatlakozása.

1973. május 14.
Norvégia szabadkereskedelmi meg-
állapodást köt az EK-val.

1973. július 23.
A külügyminiszterek benyújtják a
második jelentést az EPC-ről (kop-
penhágai jelentés).

1974. január 21.
A foglalkoztatási és szociális ügyek
miniszterei elfogadják a Közösség
szociális cselekvési programját.

1974. december 10.
Párizsban az állam-, illetve kor-
mányfők döntenek az Európai Ta-
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nács (állam- és kormányfők taná-
csa) létrehozásáról, és megálla-
podnak a rendszeres találkozókról.

1975. február 28.
Az EK és 46 ACP- (African, Carri-
bean, Pacific Countries / Afrikai,
karibi és csendes-óceáni orszá-
gok) állam aláírja a pénzügyi és
technikai segítséget, és kereske-
delmi engedményeket nyújtó első
Loméi Konvenciót.

1975. március 11.
Dublinban az állam-, illetve kor-
mányfők először találkoznak Euró-
pai Tanácsként.

1975. március 18.
Az Európai Regionális Fejlesztési
Alap (European Regional Develop-
ment Fund ERDF) létrehozása.

1975. június 5.
Az Egyesült Királyság népszavazás-
sal az EK-ban maradás mellett dönt.

1975. június 12.
Görögország kéri felvételét az EK-ba.

1976. július 27.
Megkezdődnek a csatlakozási tár-
gyalások Görögországgal.

1977. március 28.
Portugália kéri felvételét az EK-ba.

1977. július 28.
Spanyolország kéri felvételét az
EK-ba.

1978. július 7.
Az Európai Tanács brémai ülésén
jóváhagyja az Európai Monetáris
Rendszer (European Monetary
System - EMS) és az európai valu-
taegység (ECU) létrehozására irá-
nyuló tervet.

1978. október 17.
Megkezdődnek a csatlakozási tár-
gyalások Portugáliával.

1979. február 5.
Megkezdődnek a csatlakozási tár-
gyalások Spanyolországgal.

1979. március 13.
Az EMS 1979. január 1-jéig visz-
szamenőleges hatállyal életbe lép.

1979. május 28.
Görögország csatlakozásához kap-
csolódó jogszabályokat írnak alá
Athénban.
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1979. június 10.
Az Európai Parlament első közvet-
len, általános választása.

1979. október 31.
Az EK és 58 ACP-állam Loméban
aláírja a második Loméi Konvenciót.

1980. április 2.
A Közösség együttműködési meg-
állapodást köt Jugoszláviával.

1980. július 28.
Az EK együttműködési megállapo-
dást köt Romániával.

1981. január 1.
Görögország csatlakozik az Euró-
pai Közösséghez.

1983. június 19.
Az Európai Tanács ülésén Stuttgart-
ban aláírják az Európai Unióról szóló
Ünnepélyes Nyilatkozatot.

1984. február 14.
Az Európai Parlament kezdemé-
nyezésként elfogadja az Európai
Uniós Szerződés Spinelli-féle ter-
vezetét, majd azt megküldi a tag-
államoknak véleményezésre.

1984. június 17.
Az Európai Parlament második
közvetlen választása.

1984. június 26.
Az Európai Tanács fontainebleau-i
ülése: megállapodás az intézményi
ügyekre vonatkozóan a Dooge-bi-
zottság, a „polgárok Európájáról”
pedig az Adonnino-bizottság felállí-
tásáról

1984. december 8.
Az EK és 65 ACP-állam aláírja a
harmadik Loméi Konvenciót.

1985. június 12.
Aláírják Spanyolország és Portu-
gália csatlakozási okmányait.

1985. június 14.
A Bizottság beterjeszti az egysé-
ges piac kiteljesítéséről szóló
Fehér Könyvet.

1985. június 29.
A milánói Európai Tanács-ülés
többségi döntést hoz a Római
Szerződést módosító kormányközi
konferencia összehívásáról.
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