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TISZTELT OLVASÓ!

Egy regionális ifjúsági szervezet, a Dél-alföldi
HEURégió Pont Egyesület kiadványát tartod a
kezedben. Egyesületünk legfőbb célja: a dél-al-
földi régióban élő fiatalok felkészítése az Euró-
pai Unióhoz történő csatlakozásra. Közismert
tény, hogy a fiatalok többsége nem elég tájé-
kozott az EU-val kapcsolatban. Sokan nem is-
merik kellőképpen az Unió történetét, céljait,
intézményrendszerét. 2004 óta negyedévente
igyekszünk olyan kisokosokat összeállítani,
amely a fiatalokat leginkább érintő, őket a leg-
jobban érdeklő témákkal foglalkozik.

Jelen kiadvány legfőbb célkitűzése, hogy ezen a maga lehetőségeihez
mérten változtasson továbbá, hogy eddig csak Szeged vonzáskörzeté-
ben, a Szegedi Tudományegyetemen jelent meg kiadványaink.
Kiadványunk tartalmazza azokat az információkat, amelyeket mind-
nyájunknak illik ismerni az európai integrációról. Mivel az ismeretlennel
kapcsoltban nehéz pozitív érzelmeket táplálni, nem titkolt célunk, hogy
az információadáson túl népszerűsítsük is az Európai Uniót – tudniillik
az EU ellenzői között legnagyobb számban azokat találjuk, akik nem
rendelkeznek a megfelelő tájékozottsággal a témában. Köszönjük az
Nemzeti Civil Alapprogramnak, hogy források biztosításával segítették,
illetve lehetővé tették, hogy ez a kisokos létrejöhessen. Kiadványunk
nem minden része kezelhető olvasmányként, sok helyütt inkább a lexi-
konjelleg dominál. Javasoljuk, hogy alapos áttanulmányozás után őriz-
zétek meg a könyvespolcotokon, s ha újságolvasás, hírhallgatás közben
ez-az nem világos számotokra az EU-val kapcsolatban, forgassátok ha-
szonnal az EU TÜKÖRT.

Szabó Gábor
elnök

Dél-alföldi HEURégió Pont Egyesület
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Az Európai Unió az Európai Közössé-
gekre alapulva jött létre. Az Európai
Közösségek alatt három önálló jog-
alanyisággal rendelkező integrációt
értünk. Mindhárom integrációs szer-
vezetet hat ország - Németország,
Franciaország, Olaszország, Bel-
gium, Hollandia és Luxemburg - ala-
pította.

1951-ben írták alá a Párizsi Szer-
ződést, melynek eredményekép-
pen megalakult az Európai Szén-
és Acélközösség (Montánunió).
Ennek az integrációnak a célja az
európai béke megvalósítása, a

szén és acélipar terén a közös piac
megteremtése volt. A Szerződés
1952-ben lépett életbe, határozott
időre, 50 évre szólt, 2002-ben le-
járt, de rendelkezéseinek többsége
az Európai Közösség keretei között
ma is érvényes.

1957. március 25-én aláírták a
Római Szerződéseket. Ezek egy-
felől létrehozták az Európai Gaz-
dasági Közösséget (EGK-t),
melyet ma az Európai Közösség
(EK) elnevezéssel illetnek. Az EGK
fő célja gazdasági együttműködés

Az Európai Únió megalakulása



4

elősegítése, a közös piac teljes
körű megvalósítása volt. Másfelől
létrejött az Európai Atomenergia
Közösség (Euratom), amely az
atomenergia békés felhasználását
tekinti fő célkitűzésének. Mindkét
szerződés 1958-ban lépett életbe
és határozatlan időre szól. 

Az 1992. február 7-én aláírt Maast-
richti Szerződés hozta létre az Eu-
rópai Uniót. A szerződés 1993.
november 1-jén lépett hatályba. Az
Európai Unió létrejöttével nem
szűntek meg a korábbi Közösségek.
Az Európai Unió elnevezést az euró-
pai integráció egészére használjuk.
A Maastrichti Szerződés az EGK-t
Európai Közösségre nevezte át. 

Alapító tagállamok:
1. Belgium 
2. Franciaország 
3. Hollandia 
4. Luxemburg 
5. Németország 
6. Olaszország 

1973. január 1-jén csatlakoztak: 
7. Dánia 
8. Írország 
9. Egyesült Királyság

1981. január 1-jén csatlakozott:
10. Görögország 

1986. január 1-jén  csatlakoztak:
11. Portugália 
12. Spanyolország 
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1995. január 1-jén csatlakoztak:
13. Ausztria
14. Finnország
15. Svédország 

2004. május 1-jén csatlakoztak:
16. Ciprus 
17. Csehország 
18. Észtország 
19. Lengyelország 
20. Lettország 
21. Litvánia 
22. Magyarország 
23. Málta 
24. Szlovákia 
25. Szlovénia 

2007. január 1-jén csatlakoztak:
26. Bulgária
27. Románia

Tagjelölt országok

– Horvátország (tagjelölt,csat-
lakozási tárgyalások megkez-
dése: 2005. október 3.) 
– Törökország (tagjelölt,csatla-
kozási tárgyalások megkezdése
2005. október 3.) 
– 2005 decemberében az Euró-
pai Tanács tagjelölt ország stá-
tuszt adományozott Macedónia
Volt Jugoszláv Köztársaságnak
is, bár a csatlakozási tárgyalá-
sok még nem indultak meg.
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Jogalkotás

Az Európai Közösségek joga olyan új
jogrendet hozott létre, amely külön-
bözik mind a nemzetközi jogtól, mind
pedig a nemzeti jogtól, az államok
belső jogrendjétől. 

Bár a közösségi jog eredetileg a
nemzetközi joghoz hasonlatosan ál-
lamok közötti szerződések eredmé-
nyeként született, a nemzetközi
jogtól számos tekintetben eltér. Míg
a nemzetközi jog államközi viszo-
nyokat szabályoz, és jogalanyai az
államok, addig a közösségi jog tag-
államokra és magánjogi jogala-
nyokra (természetes és jogi
személyekre) egyaránt vonatkozik.

A nemzetközi jog általában nemzet-
közi szerződésekre épül, míg a kö-
zösségi jognak a szerződések
mellett a Közösség saját jogi aktu-
sai is részei (tehát olyan egyedi jog-
rend, melynek saját intézményei,
jogalkotási eljárásai és jogforrásai
vannak). Emellett még fontos kü-
lönbség, hogy a közösségi jog a
tagállamok jogrendjének integráns
részét képezi, tehát a tagállamok
bíróságainak is alkalmazniuk kell. 

Hatáskörök megosztása az EU
és a tagállamok között

A szerződések a célok megállapítá-
sán és az ehhez kapcsolódó felada-
tok ellátásán keresztül osztották fel
a hatásköröket. A szervezetre át
nem ruházott hatáskörök a tagálla-
mok kezében maradnak mindaddig,
amíg a Tanácsban nem döntenek
úgy, hogy a Közösségekre ruházzák
azokat. A hatáskörök elosztása ket-
tős feltételezésen alapul: egyrészt,
hogy a hatáskörök vagy kizárólag a
Közösségek kezében vannak, vagy
a tagállamokéban (bizonyos esetek-
ben azonban párhuzamos hatáskör-
ről is beszélhetünk). Másrészt, hogy
a tagállamok fokozatosan új hatás-
köröket ruházhatnak át a Közössé-
gekre, amennyiben azok a szervezet
számára megállapított új célok el-
éréséhez szükségesek.



7

Fontos azonban megemlíteni,
hogy a szövetségi alkotmányokkal
ellentétben a Közösségeket alapító
szerződések nem mondják ki
egyértelműen, hogy melyek azok
a feladatok, amelyek végérvénye-
sen uniós/közösségi, és melyek
azok, amelyek továbbra is tagál-
lami kompetenciába tartoznak.

Ennek eredményeként a tagállami
és a közösségi hatáskörök összeüt-
közéséből eredő konfliktusok ren-
dezése az Európai Bíróság feladata
maradt. A Bíróság ezen feladatának
teljesítése során dolgozta ki a kö-
zösségi jog elsődlegességének, a
közvetlen hatály és közvetlen alkal-
mazhatóság elvét, valamint az elő-
foglalás elvét. 

A közösségi döntéshozatal

A közösségi intézmények egymás-
hoz való viszonyát a jogalkotás fo-

lyamatában való részvételük teszi
igazán különlegessé. A jogalkotás-
ban résztvevő intézmények jogo-
sítványainak kiegyensúlyozottsága
nélkülözhetetlen a Közösség füg-
getlen működéséhez.

Az egyes szerződésbeli rendelkezé-
sek külön állapítják meg az adott
tárgykörhöz tartozó jogszabályok el-
fogadásának módját. Összességé-
ben hét döntéshozatali eljárást lehet
megkülönböztetni: információs eljá-
rás, konzultációs eljárás, költségve-
tési, együttműködési, együttdöntési
eljárás, hozzájárulási és egyeztetési.

A döntéshozatali eljárásokban a
Tanács, az Európai Bizottság és az
Európai Parlament más-más jogo-
sítványokkal rendelkezik. 
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Bevételek

Az EU-költségvetés bevételeit,
amelyekhez Magyarország is hoz-
zájárul, a saját források rendszere
biztosítja. Ez a következő elemek-
ből áll: 

• Tradicionális saját források (TOR),
amelyek a közös vámunió és a közös
agrárpolitika működéséből származ-
nak. Ezek egyrészt a kívülálló, har-
madik országokból származó import
utáni vámokat, másrészt a mező-
gazdasági vámokat és a cukorilleté-
ket tartalmazzák. A TOR tehát tisztán
uniós bevétel, és közvetlenül követ-
kezik az EU-szabályokból, ugyanak-
kor a tagállam szedi azt be. Ezért a
beszedett összeg bizonyos százalé-

kát visszatarthatja, a beszedés költ-
ségeinek finanszírozására (ennek
mértéke 2002-től kezdődően 25 szá-
zalék, korábban 10 százalék volt).
• Hozzáadottérték-adó (áfa)-
alapú saját forrás: ez minden
tagállamra azonosan vonatkozó
egységes kulcs alkalmazásával
történik, amelyet az uniós sza-
bályozásnak megfelelően kiszá-
mított, harmonizált tagországi
hozzáadottérték-adó-alapra kell
vetíteni. A hozzáadott értékű
adóalapnak 2007-től 0,3 száza-
lékát kell befizetni (2001-ig ez 1
százalék volt, míg 2002 és 2003
között 0,75, 2004 és 2007 kö-
zött 0,5 százalék). 2007-2013
között a nagy nettó befizető or-

Az EU gazdálkodása
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szágok esetében alacsonyabb
mértékű a befizetés: Ausztria
0,225, Németország: 0,15, Hol-
landia és Svédország esetében:
0,10 százalék. Az áfa-alap nem
haladhatja meg a tagállam
bruttó nemzeti jövedelmének
(GNI) 50 százalékát.
• A bruttó nemzeti jövedelem
(GNI) alapú forrás célja, hogy min-
denképp fedezni lehessen az EU-
költségvetés kiadásait, még akkor
is, ha a többi forrás nem elegendő
azok finanszírozására. Ezt a forrást
az összes tagállam nemzeti jöve-
delmének összegére vonatkozta-
tott egységes kulcs alkalmazásával
számolják ki. A kulcs meghatáro-
zása mindig az éves költségvetési
eljárás alatt történik, a szükségle-
teknek megfelelően (2005-ben pl.:
0,76% volt).
• A fentieken kívül egyéb bevételi
forrást is megkülönböztetünk (pél-
dául ide tartoznak a bírságokból
származó bevételek idesorolható
például az EU személyzete által fi-
zetett jövedelmadó, a nem EU-or-
szágok hozzájárulásai az egyes
EU-programokhoz, valamint a ver-
senyjogot vagy egyéb jogszabá-
lyokat megsértő vállalatokra kirótt

büntetések. E különféle források
együttesen körülbelül 1,3 milliárd
eurót tesznek ki, azaz a költségve-
tés mintegy 1%-át.). 

Az összes bevételi forrás nem ha-
ladhatja meg az EU GNI-ának 1,24
%-át.
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Kiadások

A kiadási oldal tételei 2007 és
2013 között: 

• Fenntartható növekedés -
ennek jelentős része a kohé-
ziót, az országos és regionális
szintű felzárkózást, a fejlett-
ségi különbségek kiegyenlíté-
sét szolgálja, másik tétele
pedig a versenyképesség nö-
velésére fordítandó)
• Természeti erőforrások
megőrzése, kezelése - a me-
zőgazdasági támogatásokat,
a halászatot, a vidékfejlesz-
tést, valamint a környezetvé-
delmet finanszírozza • Uniós

polgárság, szabadság, bizton-
ság, jog érvényesülése (pl.:
alapvető jogok biztosítása,
fogyasztóvédelem, migráció)
• Az Európai Unió, mint globális
partner (szomszédságpolitika, elő-
csatlakozási támogatások, huma-
nitárius segítségnyújtás)
• A politikákat támogató végre-
hajtási költségek: Igazgatási költ-
ségek - Az EU intézményeinek
működésére, igazgatására fordí-
tott kiadások.
• A kiadási oldalon megjelenő
egyéb tétel (2007 és 2009 között):
Ellentételezés az új uniós tagorszá-
goknak (Bulgária, Románia) 
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Az EU működése
Az Európai Unió működését intéz-
ményei biztosítják. Az intézmények
feladata, hogy jogszabályokat alkos-
sanak, ellenőrizzék azok betartását,
vagy éppen döntsenek az Európai
Unió jövője felől.

Ki irányítja az EU-t?

Az Európai Unió hat fő intézményből
áll. Ezek az Európai Tanács, az Mi-
niszterek Tanácsa, az Európai Bizott-
ság, az Európai Parlament, az
Európai Bíróság és a Számvevőszék.

Európai Tanács

Az Európai Tanács fő feladata az
Európai Unióval kapcsolatos lé-
nyegi, nagy horderejű döntések
meghozatala - európai uniós csúcs-
találkozó keretében. Az Európai Ta-
nács ugyanis nem más, mint az EU
tagállamai kormány- és államfői-
nek találkozója.
Ezt általában évente két-négy al-
kalommal tartják meg hivatalos
keretek között. Itt születnek a
nagy horderejű, fontos döntések,
melyek az Európai Unió fejlődésé-
nek irányát adják.

Az Európai Tanács nem alkot jog-
szabályokat, az a Miniszterek Taná-
csának a feladata. Az elnökséget a
Miniszterek Tanácsában és az Euró-
pai Tanácsban is a félévente változó
soros elnök látja el.  

Miniszterek Tanácsa  

Az Európai Unió Tanácsa az EU fő
döntéshozó testülete, és a tagálla-
mok minisztereiből áll. Az ülések
általában a megvitatott téma szak-
miniszterei vesznek részt. A Tanács
fő feladata, hogy döntéseket hoz-
zon közös szabályozásokról, és a
Parlamenttel együttműködve jog-
szabályokat alkosson az Európai
Unió számára a Bizottság javasla-
tai alapján.
A Miniszterek Tanácsának tagjai
képviselik a tagállamokat az EU-
ban, tagjai szem előtt tartják saját
nemzeti érdekeiket. 
A Tanács elnöki tisztét minden fél
évben új tagállam tölti be. A soros
elnök összehívja a Tanácsot, vezeti
a Tanács üléseit, és képviseli az Eu-
rópai Uniót külső fórumokon.   
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Európai Bizottság

Az Európai Bizottságot az EU „kor-
mányának” is szokták nevezni, mert
feladata javaslatok kidolgozása, új
törvények megalkotására, az EU
által hozott döntések végrehajtása,
és annak figyelemmel kísérése, hogy
a tagországok betartják-e a közös
szabályozásokat. A Bizottság a fele-
lős azért is, hogy képviselje az EU-t
más nemzetközi szervezetekben. Az
Európai Bizottság feladata a közös-
ségi érdekek - nem az egyes tagál-
lamok egyéni érdekeinek - védelme.
Az Európai Bizottság felügyeli a kö-
zösségi programokat és a pénzügyi
alapokat is.  
A biztosok különböző területekért
(pl. mezőgazdaság, az ipar, a kör-
nyezetvédelem) felelősek. A testü-
letet ötévente választják újra a
tagállamok az Európai Parlament
jóváhagyásával. A Bizottság elnöke
irányítja a Bizottság munkáját, és
meghatározza az intézmény által
követendő irányvonalat.  

Európai Parlament 

Az Európai Parlament 732 parla-
menti képviselőből áll, akiket az Eu-
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rópai Unió állampolgárai 1979 óta
közvetlenül választanak meg. A
képviselői helyek száma az egyes
országok népességétől függ. A vá-
lasztásokat ötévente rendezik meg,
a legutóbbit 2004 júniusában tar-
tották. Magyarország jelenleg 24
európai parlamenti képviselőt küld-
het a Parlamentbe.  

Az Európai Parlament, csakúgy mint
a nemzeti parlamentek, politikai
csoportokból, nem pedig országok
képviselőiből áll. Ez azt jelenti, hogy
az Európai Parlament politikai párt-
jaiban kap helyet minden EU tagor-
szág képviselője, azaz az Európai
Parlamentben nemzetközi politikai
csoportok működnek. Ezek közül a
legnagyobbak a konzervatív Euró-
pai Néppárt és Európai Demokra-
ták, a baloldali Európai Szocialista
Párt és az Európai Liberális, De-
mokrata és Reformpárt.

Az Európai Parlament elnökét két és
fél évre választja meg a Parlament,
így egy parlamenti ciklus alatt két
elnök vezeti az úgynevezett Büró
munkáját, melynek feladata az Eu-
rópai Parlament vezetése, és tevé-
kenységének összehangolása. Az
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Európai Parlament, csakúgy mint a
nemzeti parlamentek, különböző
szakbizottságokból áll. Az EP másik
fő egyezető  fóruma az Elnökök
Konferenciája, amely a parlamenti
pártok elnökeiből álló testület. 

A Parlament feladatköre és az EU
ügyeiben való illetékessége az évek
során fokozatosan nőtt. 1970-től az
EU költségvetését az Európai Parla-
ment egyetértése nélkül nem fo-
gadhatják el. A Parlament önállóan
nem alkothat jogszabályokat, mint
a nemzeti parlamentek, de egyetér-
tését számos témakörben ki kell
kérnie az EU fő jogalkotó szervé-
nek, a Miniszterek Tanácsának. A
Parlamentnek beleszólása van a Bi-
zottság kinevezésébe, tevékenysé-

gének ellenőrzésébe, valamint kér-
heti, hogy a Bizottság javaslatot
terjesszen elő. Az EU csak a Parla-
ment beleegyezésével köthet ke-
reskedelmi megállapodásokat, és
vehet fel új tagokat a szervezetbe.  

Az Európai Parlament választja meg
az Európai Ombudsmant, akinek
feladata az EU intézményeiben az
EU állampolgárokat ért bármilyen
sérelem kivizsgálása. Az Európai
Parlament székhelye Strasbourg, de
a bizottságok üléseit Brüsszelben
tartják.  

Európai Bíróság  

Az Európai Bíróság - vagy teljes
nevén az Európai Közösségek Bíró-
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sága - az Európai Unió legfelsőbb
jogértelmező fóruma. Feladata -
hasonlóan az állami bíróságokhoz -
a közösségi jog betartásának fel-
ügyelete, a többi közösségi szerv
törvényes munkájának ellenőr-
zése, és a jogi viták elrendezése.  

Az Európai Bíróságnak tulajdonkép-
pen két fóruma van: maga az EB,
amely tulajdonképpen az EU legfel-
sőbb bíróságaként működik, vala-
mint a Felső Bíróság (korábban:
Elsőfokú Bíróság), amely olyan
ügyekben jár el, amelyeket szemé-
lyek vagy nem állami szervezetek
indítottak, és bizonyos területekre
korlátozza figyelmét. A Felső Bíró-
ságot, amelynek döntéseivel szem-
ben az Európai Bírósághoz lehet
fellebbezni, 1989-ben hozták létre,
az eredeti fórum tehermentesítése
céljából.  

Az európai bírósági rendszer műkö-
désének legfontosabb sajátossága,
hogy a közösségi jog értelmezésé-
nek feladata, szemben a legtöbb
szövetségi rendszerrel, így például
az amerikaival, megoszlik az állami-
nemzeti bíróságok és a két közös-
ségi bíróság közt. Ez azt jelenti,
hogy az állami bíróságoknak csak-
úgy feladatuk figyelembe venni a
közösségi jogot, mint az adott állam
jogát. Egy közösségi jogi érveket is
felvonultató jogvita elsődleges fó-
ruma csaknem mindig egy állami
bíróság. Az állami bíróságok ugyan-
akkor igen gyakran előzetes véle-
ményalkotás céljából az Európai
Bírósághoz utalnak egy kérdést.  

A Bíróság egyik legfontosabb - és leg-
látványosabb - feladata az uniós sza-
bályok őrének számító Európai
Bizottság és a tagállamok közti vitás
ügyek elrendezése. Ha az Európai Bi-
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zottság megállapítja, hogy egy tagál-
lam megsértette a közösségi jogot,
nem tesz eleget az uniós szerződé-
sekből fakadó kötelezettségeinek,
utólagos felszólításra sem, akkor a
Bizottság bepereli ezt az államot a Bí-
róságon. A Bíróság eldönti, hogy me-
lyik félnek van igaza, sőt még
pénzbüntetésre is ítélhet egy elma-
rasztalt tagállamot, ha az továbbra is

vonakodik a szabályoknak megfele-
lően viselkedni. A Bíróság ugyanak-
kor ítélhet az európai intézmények
közti vitás kérdésekben, tagállamok
közti vitákban, vagy akár személyek,
vállalkozások és más szervezetek né-
zeteltéréseiben is. Ítélhet továbbá a
Bíróság az egyes uniós intézmények
lépései ügyében is. 

Számvevőszék  

Fő feladata a közös költségvetés
végrehajtásának ellenőrzése és fel-
ügyelete, az EU-könyvvitel átvilágí-
tása, éves jelentés készítése a
Számvevőszékről vagy bármely in-
tézményről. A Számvevőszék Ma-
astricht (1992) óta intézményi rangú
önálló felülvizsgálati és ellenőrző
testület, amelynek feladata továbbá
a véleményalkotás, ill. tanácsadás,
az EU pénzügyeinek felülvizsgálata,
a költségvetési szabályok ellenőr-
zése. A Számvevőszék 15 főből áll,
akiket a tagállamok javaslatára, ta-
nácsi kinevezéssel 6 évre választa-
nak, amely időszak megújítható. Az
elnököt a tagok maguk közül vá-
lasztják 3 évre. 
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EU történelem
1946. szeptember 19.
Winston Churchill zürichi beszédé-
ben felveti az Európai Egyesült Ál-
lamok gondolatát.

1950. május 9.
Robert Schuman francia külügymi-
niszter javasolja az Európai Szén-
és Acélközösség (ESZAK / Euro-
pean Coal and Steel Community -
ECSC) megalapítását.

1950. október 24.
René Pleven (francia miniszterel-
nök) javaslata egy integrált euró-
pai hadsereg létrehozására.

1951. április 18.
Belgium, a Német Szövetségi Köz-
társaság, Franciaország, Olaszor-
szág, Luxemburg és Hollandia („a
Hatok”) aláírják az Európai Szén- és
Acélközösséget megalapító szerző-
dést (Párizsi Szerződés).

1952. május 27.
A Hatok aláírják az Európai Védelmi
Közösséget (EVK / European De-
fence Community - EDC) létrehozó
szerződést.
1952. július 25.

Életbe lép az ESZAK-szerződés.

1955. június 2.
A Hatok Messinában ülésező kül-
ügyminiszterei megállapodnak az
integráció továbbfejlesztéséről.
Paul-Henri Spaak elnökletével
létrejön a kormányközi bizottság.

1957. március 25.
A Hatok Rómában aláírják az Eu-
rópai Gazdasági Közösséget (EGK
/ European Economic Community
- EEC) és az Euratomot létrehozó
Szerződéseket (Római Szerződé-
sek / Treaty establishing the Eu-
ropean Communities).

1958. január 1.
Hatályba lépnek a Római Szerződé-
sek. (Az EGK Bizottság első elnöke
Walter Hallstein, az Euratom Bizott-
ság első elnöke Louis Armand).

1961. január 1.
Az EGK-államok nemzeti vámjainak
első részleges összehangolása.

1961. február 10.
Az állam-, illetve kormányfők meg-
állapodnak a szorosabb politikai
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együttműködésről. Christian Fou-
chet vezetésével bizottság jön létre
ennek kidolgozására.

1961. július 9.
EGK-Görögország társulási szerző-
dés aláírása.

1961. július 31.
Írország felvételét kéri az EGK-ba.

1961. augusztus 9.
Az Egyesült Királyság felvételét
kéri az EGK-ba.

1961. augusztus 10.
Dánia felvételét kéri az EGK-ba.

1961. november 8.
Csatlakozási tárgyalások megkez-
dése az Egyesült Királysággal.

1962. január 14.
A Tanács elfogadja a mezőgazda-
sági közös piac első négy rendele-
tét, az első pénzügyi rendeletet és
a versenyt szabályozó rendeletet.

1962. április 17.
Megszakadnak a politikai unióról
szóló tárgyalások, mivel nincs
egyetértés a Fouchet-bizottság
javaslatairól.

1962. április 30.
Norvégia felvételét kéri az EGK-ba.

1963. január 14.
De Gaulle francia elnök megvé-
tózza a brit tagságot.

1963. január 29.
Az Egyesült Királysággal megsza-
kadnak a csatlakozási tárgyalások.

1963. szeptember 12.
Aláírják az EGK-Törökország tár-
sulási szerződést.

1965. április 8.
Aláírják a három Európai Közösség
(ESZAK, EGK, Euratom) végre-
hajtó szerveit Egyesítő Szerződést
(Merger Treaty).

1967. május 10.
Az Egyesült Királyság másodszor
is benyújtja EGK-csatlakozási ké-
relmét.

1967. május 11.
Dánia másodszor is benyújtja csat-
lakozási kérelmét.

1967. július 1.
Hatályba lép az Egyesítő Szerződés. A
közös Bizottság első elnöke Jean Rey.
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1967. július 24.
Norvégia másodszor is benyújtja
csatlakozási kérelmét.

1968. július 1.
Létrejön a vámunió, és életbe lép-
nek a közös külső vámtarifák.

1968. július 29.
A Közösség garantálja a munka-
vállalók szabad mozgását a közös
munkaerőpiac kialakítása érdeké-
ben.

1968. december 18.
A Bizottság beterjeszti a Tanácsnak
a Közösség mezőgazdaságának re-
formjáról szóló „Mansholt-tervet”.

1969. március 4.
Az EK társulási szerződést ír alá
Tunéziával és Marokkóval.

1969. december 2.
Állam-, illetve kormányfők talál-
kozója Hágában, amelynek célja,
hogy megvitassák az egységes
piac kiteljesítését, az integrációs
folyamat fokozását, az EK bőví-
tését. Megállapodnak a gazda-
sági és monetáris unió (EMU)
1980-ig történő bevezetésében.

Eldöntik, hogy tárgyalásokat
kezdenek Dániával, Írországgal,
Norvégiával és az Egyesült Ki-
rálysággal.

1969. december 22.
A Tanács döntött az EK számára
saját költségvetési források bizto-
sításáról és az Európai Parlament
költségvetési hatáskörének meg-
erősítéséről.

1970. június 30.
Luxemburgban megkezdődnek a
Dániával, Írországgal, Norvégiával
és az Egyesült Királysággal folyta-
tott új tárgyalások.

1970. október 8.
Benyújtják az EMU-ról (Economic
and Monetary Union) szóló Wer-
ner-tervet a Tanácsnak és a Bi-
zottságnak.

1970. október 27.
A Luxemburgban találkozó kül-
ügyminiszterek benyújtják az eu-
rópai politikai együttműködésről
(EPC - European Political Coopera-
tion) szóló Davignon-jelentést az
állam- és kormányfőknek.
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