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 „Ha be akarsz fullasztani egy ügyet,  
hozz létre bizottságot” 

Sir Winston Churchill 

A fenti kissé szarkasztikus humorról, ám annál realistább éleslátásról árulkodó idé-
zet Sir Winston Churchilltől származik, aki mintegy félévszázada a jól ismert „Eu-
rópai Egyesült Államok”-ról is beszélt. S az amerikai rendszerhez valamelyest ha-
sonlóan az európai közösségi politika, intézményi struktúra napjainkra sok föderális 
elemet felvett – „sui generis” intézményi volta mellett – s minden jel szerint az 
Európai Unió föderális úton is halad tovább, amelyben a bizottsági rendszer olyan 
hangsúlyos elem, hogy már szinte saját súlya alatt roppan össze és válik életképte-
lenné, s a churchilli kitétel igazolást nyer. 

Új évezredünk külső kihívásai (terrorizmus, újra erőre kapott szélsőséges nacio-
nalizmus, környezetvédelmi problémák, etnikai konfliktusok) és olyan uniós belső 
problémák, mint a túlzott bürokrácia esetenkénti m ködésképtelensége, a demok-
ráciadeficit megoldatlansága, és az Európai Unió történetében legnagyobb hordere-
j  – 10 országot érintő – 2004-re kit zött bővülés, komoly átgondolást igényelt az 
európai döntéshozóktól. Az Európai Unió reformja nemcsak a megállíthatatlanul 
közelgő keleti bővülés miatt kívánatos – természetesen alapvetően a jelenlegi in-
tézményi struktúra és döntéshozatali eljárás a számbeli megsokszorozódás és a 
gyökeresen új problémák várható felmerülése miatt is tarthatatlan és sürgős változ-
tatást követel – hanem mondhatnánk, hogy fel kell frissíteni az EU megfáradt és 
olykor nehezen mozgó véráramát. A gazdasági integráció sikeres beteljesülése, a 
kosárvaluta helyett bevezetett euró hatalmas mérföldkő az egyesült Európa életé-
ben, azonban ez nem hozta maga után automatikusan a politikai integrációt, nem 
dőlt el véglegesen az sem, hogy a kormányközi vagy a közösségi pillér a megfelelő, 
továbbra is terítéken van a szubszidiaritás-proporcionalitás problematikája, tehát 
kérdések özöne eldöntetlen még. A reform nem várhat tovább.  Az 1950-es évek 
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„alapító atyáitól” kezdődően máig zajlik az a folyamat, hogy a szükséges változtatá-
sok véghezvitele előtt a jelentős reformtervezeteket egy olyan Európai Tanács kez-
deményezésére összeülő fórum vitatja meg, amelyen általában a tagországok kül-
ügyminiszterei – vagy azok képviselői – vesznek részt, dolgozzák ki és készítik elő a 
módosítás stratégiáját, mibenlétét és részleteit, hogy az készen várja a Tanács jóvá-
hagyását. 

Ezek az ún. kormányközi konferenciák előzték meg az európai uniós szerződések 
létrejöttét is. A 2004-re kit zött következő kormányközi konferencia annyiban 
egyedülálló, hogy összehívása előtt egy 106 tagú Európai Konvent mintegy egyéves 
munkája gyümölcseként előreláthatóan meg fog születni egy egységes tervezet, 
amely választ fogalmaz meg az intézményi reform, a lehetséges európai alkotmány, 
alkotmányos alapszerződés kérdéseire is, mindez a legszélesebb nyilvánosság előtt 
és a nemzeti parlamentek erőteljesebb bevonásával a korábbi brüsszeli zárt ajtók 
helyett. Az Európai Unió történetében mindössze a nyolcadik kormányközi konfe-
renciát, az eddigi konferenciákhoz képest várhatóan nagyobb horderej re tervezik, 
de a tagországok egyikének t rőképességét sem akarják próbára tenni. 

A teljes dolgozatban megpróbáltam összehasonlítani a kormányközi konferenci-
ákat az Európai Közösségek születésétől 1950-51-től a 2004-ben tartandó konferen-
cia előkészületeiig. Miután a kormányközi konferenciákat az európai egyesülés kul-
csai, az alapszerződések létrejötte követte, azt feltételezhetjük, hogy a kormányközi 
konferenciák komparatív vizsgálatakor találhatunk olyan közös jellemzőket (célkit zések, 
kezdő- és záródokumentumok, vitaterületek következmények), amelyek alapján a 
konferenciák hasonlóságot mutatnak. S e közös jellemzők tisztázása után lehetővé 
válik azoknak a specifikumoknak a vizsgálata, amelyek a konferenciák karakterét 
egyedivé teszik. Ez a tétel képezi a dolgozat hipotetikus alapját és határozza meg a 
vázát is. 

A strukturális jellemzők azonban csak akkor nyernek értelmet, ha az elemzést 
kiterjesztjük a történeti háttér, a konferenciákhoz vezető folyamat vizsgálatára is, 
amely a közös jellemzők mellett, eleve magában hordoz valamely induktív szemléletet, 
hiszen mindegyik konferencia más problémakör megvitatására és különböző re-
formjavaslatok kidolgozására ült össze. 

A dolgozatban az egyes konferenciák összehasonlítása három terület vizsgálatán 
alapul:  (1) a konferenciák áttekintése, összehívásukat előidéző problémákkal, (2) az 
előzetes jelentések, kezdő dokumentumok, (3) a konferenciák főbb vitaterületei és 
a konferenciákat követő Szerződések. 

A dolgozatnak nem célja a Szerződések elemzése, csupán azoknak a részeknek a 
vizsgálata, amelyek konkrétan a megelőző kormányközi konferencia tárgyalásainak 
eredményeképpen születhettek meg. 

Minthogy az összehasonlító módszer egyik előnye az, hogy képes előrejelzést adni 
anélkül, hogy jóslatokba bocsátkoznánk, megpróbáltam felvázolni a 2004-es kor-
mányközi konferencia várható tendenciáit és kérdéses területeit, az Európai Konvent 
munkájának behatóbb vizsgálatát követően. Miután az eddigi kormányközi konfe-
renciák előkészületeit a külügyminiszterekből álló munkacsoport végezte, ellentét-



ben a 2004-re tervezettel, amikor is ezt a szerepet a Laekeni Nyilatkozat értelmében 
a Konvent vette át, a dolgozat egy külön alrészben foglalkozik részletesebben a 
Konvent előzményeinek, céljainak, m ködésének vizsgálatával a 2004-es konferen-
ciával összefüggésben. 

A dolgozat megírását elsősorban az az ellentmondásos észrevétel indukálta, 
hogy az EU hárompilléres rendszerének (két kormányközi, egy közösségi szint) 
eljárásokká történő változtatására egyre nagyobb az esély, valamint a föderális ele-
mek (alkotmányos alapszerződés gondolata, a jogi személy problematikája, végső 
soron maga a Konvent is) erősítésének igénye is mind komolyabban fogalmazódik 
meg adott esetben a kormányközi szint gyengülésének felvállalásával.  

Mégis a 2004-ben várható kormányközi konferencia minden eddiginél meghatá-
rozóbb jelentőség nek ígérkezik, tehát dolgozatom megírásakor azt a tételt próbál-
tam alátámasztani, hogy az EU megkérdőjelezhetetlenül lineáris módon halad a 
föderális irányvonal mentén, de ezzel együtt nem sz ntethető meg, vagy nem he-
lyettesíthető az a tárgyalási forma, döntéshozatali mechanizmus, amely szuverén 
államok között egyeztetés formájában a kormányközi konferenciák során zajlik.  

A dolgozat nem vállalkozik arra, hogy sarkigazságokkal t zdelve minden miértre 
magyarázatot találjon, de talán sikerült megvilágítani a konferenciák vizsgálatával 
azt a tendenciát, amely azt mutatja, hogy félévszázados történelmében az Európai 
Unió közösségi, föderális irányvonalának megerősödése mellett a kormányközi 
konferencia szerepe nemhogy eljelentéktelenedett, hanem minden, az egységes 
Európa létrehozásához elemi fontosságú fordulat előszobája a kormányközi konfe-
rencia tárgyalóterme volt. 

*  *  * 

A kormányközi konferencia (Intergovernmental Conference – IGC) fogalmának pontos 
meghatározása előtt, érdemes a tisztább értelmezés érdekében a „kormányközi” 
kategóriával is foglalkozni. Kormányközinek nevezzük azokat a megállapodásokat, 
kooperációs-együttm ködési formákat, amelyek nem az Európai Közösségek kere-
tei között, hanem a tagországok kormányai között zajlanak.1 

A kormányközi konferenciák alapvetően a szükséges és gyökeres változtatások, re-
formok, európai szerződések (új szerződés létrehozása, valamint korábbiak módosítása, 
kiegészítése) előkészítésére hivatott. Az Európai Tanács (EiT) – amely szintén kor-
mányközi testület – kezdeményezésére ülhet össze a tagországok kormányainak 
képviselőiből álló testület,2 amelynek megbeszélésein az Európai Bizottság szintén 
részt vesz. A javasolt változtatásokat az EiT- nek el kell fogadnia, de az elfogadott 
reformok, módosítások, szerződések életbelépéshez szükség van a tagországok 
nemzeti parlamentjeinek jóváhagyására, vagyis a ratifikálásra. A kormányközi konfe-
renciát is tárgyalások hosszú sorozata készíti elő, a megbízott szakértők a napirend-
re kerülő kérdések tisztázása mellett a konferencia menetének részleteit is kidolgoz-
zák.  

Az Európai Unió félévszázados történetében mindössze hét kormányközi konferen-
cia összehívására került sor, a viszonylag ritkán sorra kerülő ülések, időtartamukat 



tekintve annál hosszabbak, és jelentős mértékben eltérnek egymástól, hiszen négy 
hónaptól két évig tartó konferenciára is találunk példát.3 Ez idő alatt a napirendet 
gyakran tarkítják csúcstalálkozók, amelyek további változtatások igényének felme-
rülése után az adott kérdéses terület mélyrehatóbb és széleskör bb vizsgálatához 
vezetnek. Témánk jobb átláthatóságához az alábbi időrend nyújt segítséget: 

1. táblázat 

Dátum Konferencia helyszíne Eredmény 

1950. május – 1951. április 
Kormányközi konferencia - 
Róma ⇒ ESZAK 

1955. április – 1957. március 
Kormányközi konferencia –  
Messina ⇒ EGK; Euratom 

1985. szeptember–december 
Kormányközi konferencia – 
Luxemburg ⇒ Egységes Európai Okmány 

1990. december–1991. december 
Kormányközi konferenciák –
Róma ⇒ Maastrichti Szerződés; EMU 

1996. március – 1997. június 
Kormányközi konferencia – 
Torino ⇒ Amszterdami Szerződés 

2000. február- december 
Kormányközi konferencia – 
Nizza ⇒ Nizzai Szerződés 

2003/2004? 
Kormányközi konferencia – 
Róma? 

⇒ intézményi reform, alkotmány 

A kormányközi konferenciák növekvő rendszeressége alapvető bizonyítéka annak, 
hogy az Európai Unióban a folyamatos létszámbővülés okozta strukturális és in-
tézményi változások iránti igény újra meg újra nyomásként nehezedik a kompetens 
döntéshozókra. Hiszen az eddigi konferenciák egy harmada próbált választ találni 
az intézményi reformok és az eljárások szükséges változtatásai, az új kompetenciák 
megfelelő elosztása és kiegészítése, valamint a kooperáció formáinak kérdéseire. 

Természetesen a kormányközi konferencia eljárása, módszere nem új, uniós ta-
lálmány, egyidős a szuverén államok létével. A globális függetlenedés térhódításával, a 
kormányközi konferenciák próbáltak meg multilaterális megoldásokat találni olyan 
területek országhatárokat átívelő problémáira, mint a környezetvédelem, segélyezési 
programok vagy a nemzetközi kereskedelem. A tárgyalások eredményeképpen 
megszülettek a szuverén államok között olyan egyezmények és Szerződések, ame-
lyek kijelölték a nemzetközi együttm ködés határait, s gyakran mélyítették is azokat. 

Az Európai Unióban a kormányközi konferenciák sokkal átfogóbb jelentéstarta-
lommal bírnak, és szerepkörük is jóval kiterjedtebb. Habár a konferenciák nem 
változtathatják meg az egyes politikák tartalmi, speciális részeit, azonban lehetősé-
gük van azok törvényi és intézményi vázának megváltoztatására és azoknak a poli-
tikai egyezményeknek a módosítására is, amelyek a tagállamok között köttettek. 

Tehát kormányközi konferenciának nevezzük mindazokat a kormányok között zajló tár-
gyalásokat, amelyek az Unió eljárásain és intézményein kívül történnek. A konferenciák 



céljaikban, összetételükben, időtartamukban és eredményeikben különbözhetnek, 
de néhány jellemző azonban mindegyikben hasonlóságot mutat: 

 a tárgyalások rendszerint előzetes jelentéseket és ajánlásokat figyelembe véve 
kezdődnek és folynak le; 

 a részletes munka nagyrészt szakértő hivatalnokok kezéből kerül ki a Minisz-
terek Tanácsának irányításával és koordinációjával (1985 és 1990-91 elsősor-
ban);  

 A tárgyalásokat az Európai Tanács kezdeményezi, és ülésével zárja is le. A 
döntést a tagállamok ratifikálása követi. 

 minden eddigi konferencia részkudarcok mellett, alapvetően sikerrel zárult az 
kit zött céljaik elérését tekintve.4 

A közösségi jogforrások közül is kiemelkednek a Közösségeket és az Európai Uniót 
létrehozó Szerződések (továbbiakban: Szerződések). A Szerződések hozták létre a kö-
zösségi intézményrendszert és természetesen a módosítások elkerülhetetlenek az 
évek múlásával, hiszen a környező változásokra való megfelelő reagáláshoz, a kül- 
és belpolitikát újból és újból érő kihívások válaszainak kezeléséhez szükséges a 
strukturális és funkcionális reformok véghez vitele is. A Szerződések a tagállamok 
közötti kormányközi konferenciák tárgyalásainak eredményeképpen születtek meg.5 
A konferenciákat tulajdonképpen nevezhetjük egyszer  diplomáciai tárgyalásoknak, 
mert a tárgyaló felek, nem közösségi intézményen belül és eljárásokon keresztül 
értekeznek, hanem önálló szuverén államok képviselőiként. Ennyiben mindenkép-
pen visszaköszön a modern, európai uniós kormányközi konferenciák mai jellegé-
ben, szerepében és egyáltalán mikéntjében a hosszú évszázados múltra visszatekin-
tő, multilaterális tárgyalások hagyománya. 

A tárgyalások során elengedhetetlen elem, éppen az egyenrangú, szuverén álla-
mok részvétele miatt, hogy a döntéshozatali eljárás során csak tökéletes összhang-
ban, teljes konszenzusban lehet dönteni. A megszületett szerződéseket az EiT jóváha-
gyása után minden érintett, résztvevő tagállamban a nemzeti alkotmányos szabá-
lyok alapján ratifikálni kell, amely sok esetben nagyobb akadályokat gördít az életbe 
léptetés elé, mint az első látásra nehézkességet és végtelenbe nyúló tárgyalásokat 
sejtető, a demokrácia iskolapéldáját jelentő teljes konszenzus kivívása.6 

A Szerződések módosításának előkészítése is a kormányközi konferenciákon 
történik. A Szerződések módosítása rendszerint két esetben történik, egyrészt tar-
talmi változtatások, kiegészítések (meglévő hatáskörök bővítése, újak beiktatása), 
valamint új csatlakozás esetén (hiszen elsődlegesen változik a területi hatály, de az 
intézmények összetétele is). Az első esetben a tagállamok, a második esetben a 
csatlakozásra váró országok és a tagállamok vesznek részt.7 A csatlakozási tárgyalá-
sok is a kormányközi konferencia keretében zajlanak, amelyek a csatlakozási szer-
ződések révén a Szerződések módosításával zárulnak. A dolgozat nem vállalkozott 
a csatlakozási tárgyalások vizsgálatára, a kormányközi konferenciákat inkább tema-
tikus alapon, általánosabb szemlélet alapján elemezte. 

*  *  * 



A történeti háttér, és a kormányközi konferenciákhoz vezető folyamatok áttekinté-
se, a tárgyalásokat közvetlenül megelőző események, és a munka dokumentumok, 
valamint a vitás területek és a jó esetben azokat megoldó záródokumentumok vizs-
gálata után megpróbáltam összefoglalni a dolgozat elején leszögezett kritériumok 
alapján a tárgyalások közös elemeit. Jelen keretek nem teszik lehetővé az elemzés 
eredményeinek részletes bemutatását, amelyet a dolgozat tartalmaz, így ehelyütt 
röviden összegeztem azokat. 

Összehasonlítva a konferenciákat megállapíthatjuk, hogy az Európai Unió tör-
ténetében a kormányközi konferenciák eltérő ütemben és időtartamban m ködtek (lásd 
táblázat), amely nem jelenti azt, hogy a hosszabbra nyúló, vitákkal és csúcstalálko-
zókkal megt zdelt tárgyalások eredményességük alapján előrébb rangsorolandóak, 
hiszen a mintegy négy hónap alatt lezajlott 1985-ös kormányközi konferencia az 
Egységes Európai Okmány születésével legalább annyira sikeresnek mondható, sőt, 
mint a két évig is elhúzódó Amszterdami Szerződést megelőző tárgyalássorozat 
1996-1997-ben.  

A pusztán az előzetes jelentések alapján való összehasonlítás meglehetősen ne-
hézkes és félrevezető lenne, hiszen mindegyik konferenciát egy adott történelmi 
helyzet következményeképpen, abban gyökeresen beágyazódva és általa determi-
nálva – tehát alapvetősen különböző célrendszerben és módon – hívták össze. 
Ezért az előzetes problémákat és a tárgyalási dokumentumokat koherensen vizsgálom. 

Az 1950-51-es és az 1985-ös konferencia mindenképpen hasonlóságot mutat 
abban a vonatkozásban, hogy erős gazdasági recesszió évei után hívták össze, alap-
vetően gazdasági reformok, integráció létrehozására két gazdasági témájú jelentésen 
(Schuman-terv, Fehér Könyv) alapulva. A gazdasági reform témájában ide kapcso-
lódik az 1955-57-es Spaak-jelentésen nyugvó konferencia, amelyet kvázi válságként 
az EVK és EPK kudarca előzött meg. 

Intézményi változások kérdésköre helyett kapott a jelentések anyagában az 
1985-ös, 1990-1991-es, az 1996-os, és a 2000-es konferencián, hiszen a Dooge-
jelentés, a Kohl és Mitterand által benyújtott levél, maga a Maastricht-i és az Amsz-
terdami Szerződés is tartalmazott intézményi vonatkozású megoldandó problémákat, a 
Konvent által készített jelentés pedig elsődlegesen az intézményi reformot célozza. 
Vizsgálatom alapján megállapítható, hogy a hét kormányközi konferencia sorában 
az 1990-1991-ben összehívott tárgyalás, nemcsak kettősségével egyedülálló, hanem 
azzal is, hogy a fordulópontot jelentett abban a vonatkozásban, hogy a megelőző 
konferenciákat elsődlegesen a gazdasági kérdések determinálták, a későbbi konfe-
renciákon pedig az intézményi kérdések egyenrangú helyen álltak. 1990-91 a gazda-
sági uniót a politikai egyesülés eszközének vette, s a 2004-es konferenciát minden 
valószín ség szerint a strukturális-funkcionális, politikai területek vizsgálata, re-
formja dominálja. 

1955-57 tárgyalásaitól kezdődően a konferenciákon a Szerződések módosítása 
és kiegészítése domináns szerepet kapott, amelyet módosítások, jegyzőkönyvek, 
vagy nyilatkozatok alapján csatoltak, vagy egészen új Szerződés született, mint pél-



dául Maastricht és Amszterdam esetében, s valószín leg hasonló eset áll fenn a 
2004-es konferencia után is. 

A 2004-es konferencia eltér az összes eddigitől a vizsgált kritérium esetében, 
mégpedig abban, hogy a többféle jelentés, vagy Szerződések helyett a kormányközi 
konferencia alapját a Konvent egységes záródokumentuma képezi majd. 2004-es konfe-
rencia abban is egyedülálló, hogy az új tagországok már részt vehetnek a tárgyalá-
sokon! 

A vitaterületek kérdésében megállapítható, hogy az előzményeknek, és a tárgyalá-
sok alapjául szolgáló jelentéseknek megfelelően jelölhetőek ki a vita területei. A 
gazdaság egyértelm  dominanciájának előbbi kimutatása alapján mondhatjuk, hogy 
az 1950-51-es konferencia vita témáit teljes egészében olyan gazdasági-ipari kérdé-
sek uralták, mint a közlekedés, valamint a szén-acél-energiaipar kérdésköre, ugyan-
így az 1985-ös konferencia vitaterülete elsősorban a közös piac létrehozása köré 
csoportosultak. A többi konferencia esetében a gazdasági kérdések elsődlegessége 
megmaradt ugyan, de egyre inkább teret kaptak az intézmény strukturális-funkcio-
nális átalakítására vonatkozó elképzelések, illetve a politikai (kül-bel-politika) egy-
ség, integráció kérdése is. Az 1955-57es konferencia tárgyalásai során az áruk és 
szolgáltatások szabad áramlásának kivívása és a Vámunió létrehozása mellett, meg-
jelent az a terv is, amely a politikai unió és a gazdasági unió intézményeinek külön 
kezelését szorgalmazta. Ez a kettősség megjelent egészen meghatározóan az 1990-
1991-es konferenciák esetében, hiszen a két téma problémáinak megvitatására két 
önálló konferenciát hívtak össze. Ez esetben természetes módon az egyik konfe-
rencia központi kérdése a monetáris unió volt, annak kiterjesztése, és egyéb finan-
ciális természet  kérdések kerültek megvitatásra, míg a védelmipolitikai-külpolitikai 
témára támaszkodó konferencia foglalkozott a tagállamok integrált szövetségévé 
alakításával, a strukturális változtatásokkal és nem utolsó sorban a csatlakozási tár-
gyalások kérdésével. A csatlakozási tárgyalások amellett, hogy a kormányközi kon-
ferenciák meghatározó területei, hiszen keretükben zajlanak, mégis nyilvánvalóan 
látszik, hogy az eddigi legnagyobb számú bővítés előtti 2004-es konferencia – a 
Konventtel együtt – és az ezt megelőző 2000. évi nizzai konferencia minden vitáját 
áthatotta és át fogja hatni a csatlakozás kérdése. 

Markánsan intézményi kérdésekkel foglalkozó 1996-os tárgyalások olyan prob-
lémákra fókuszáltak, mint az intézményi hatékonyság, a polgárok jogai, a pillér-
rendszer problémái, az Európai Parlament szerepe, és az EU külpolitikai aktivitása. 
A nizzai konferencia hármas jelszava a hatékonyság, az átláthatóság, és a demokrá-
cia növelésével, tulajdonképpen végig vonult a konferenciák történetében, hiszen 
minden egyes elemi változtatás tovább bonyolította a rendszert, tehát e vitakérdé-
sek implicite benne foglaltattak az összes konferencia tárgyalásaiban, különösen 
1990-től. 

Mindegyik kormányközi konferenciát az alapszerződések létrejötte követte, 
amelyek az egész Európai Unió vázát alkotják. Mégis a messinai konferenciát tekin-
tik az európai egyesülés folyamata elindítójának a Római Szerződésekkel, ezt mutat-
ja a 40 éves évforduló megünneplése is. Giscard d’Estaing egyenes korrelációt téte-



lez a messinai konferencia és a Konvent között: „Our Convention represents the first 
occasion since the Messina Conference in 1955 for European leaders to set aside the resources and 
time to examine in detail the future of the European Union”8 

Az 1950-51-es konferenciát követő Párizsi Szerződéstől a 2000. évi Nizzai Szer-
ződésig a konferenciák Európa jövőjéről döntöttek. Ez a feladat nehezedik a 2004-
es konferenciára is, egyre növekvő felelősséggel, s azzal a céllal, hogy a jövő Euró-
pája helyt álljon az új évezredben 25, vagy még több taggal is, versenyben maradva 
az Egyesült Államok és Japán mellett.  

 

*  *  * 

Az 1950-51-es konferencián döntöttek először a Montánunió létrehozásával arról, 
hogy egy nemzetállami terület nemzetekfeletti kézbe kerüljön. Ez lényegében a 
föderalizmus – nemzetállamiság örök vitáját is tovább generálta. Hiszen ez a „pár-
harc” együtt élt és együtt is fog élni Európával, amely mindig eltérő opciókat fog 
felvetni a jövővel kapcsolatban, mindig lesznek olyan elképzelések, amelyek az Eu-
rópai Egyesült Államokat favorizálják azokkal szemben, akik a tradicionális nemzeti 
keretekhez ragaszkodnak. Egyik elmélet sem kerekedik felül teljesen és véglegesen a 
másikon, habár úgy gondolom konkrétan a Maastricht-i Szerződés volt az, amelyik 
rögzítette a föderális út követését, s minden bizonnyal csak ezzel a közös fellépéssel 
lehet valóságos politikai aktorként jelen lenni a világpolitikai színpadon. 

A fenti összehasonlítással igyekeztem azt alátámasztani, hogy az egymással osz-
cilláló föderális-nemzetállami vonalak sok ponton összekapcsolódnak, amelynek az 
általam vizsgált kormányközi konferenciák tökéletes példái. Hiszen láthattuk, hogy 
a föderális utat kikövező, pillérrendszert építő Maastricht előtt és után sem t nt el 
ez a multilaterális tárgyalási forma. A kormányközi konferenciák a Közösségek, az 
Unió életét, m ködését, változását befolyásoló tényezők, amelyek nem kerülhetőek 
ki, vagy helyettesíthetőek valamilyen közösségi alapon delegált testülettel, vagy 
egyéb, nemzetállamiságot nélkülöző szervvel. Mert Európa szuverén államok integ-
rációja, amely soha nem tudja adoptálni az amerikai föderális mintát, olyan elemi 
okokból, mint a történelmi determináltság, tradíciók vagy az Európát oly egyedivé 
tevő kulturális-nyelvi- történelmi-szociális gyökerek. Ezzel csupán azt szeretném 
jelezni, hogy a nemzetállamiság Európa sajátja, amelyet a kétségtelenül kívánatos és 
egyetlen lehetséges megoldást jelentő föderalista irányvonal mellett meg kell tartani, 
s az elemzés is azt próbálta bemutatni, hogy ez mindezidáig sikerült is. A beveze-
tésben felvázolt tétel igazolódni látszik, hogy a kormányközi konferenciák ezt a 
jelképes szimbiózist aktívan fenntartó és mozgató tényezők. 

2004 az EU történetében jelentős dátum lesz, a Konvent sikerén múlik tulaj-
donképpen a kormányközi konferencia eredményessége is, amely a 10 tagú csatla-
kozást váltja realitássá. Az, hogy születik-e európai alkotmány, közvetlenül válasz-
tott európai elnök regnál-e, a pillérrendszer hogyan alakul át eljárássá, és hogyan 
kezeli új szerepét a befogadó Európa és maguk a csatlakozott országok, sok meg-



oldatlan kérdést vetnek fel, amelyre ma még senki nem tudja a választ. Az idő sür-
gető szorításában azonban az európai döntéshozók számára, az alapvetően közös-
ségi jelleg , de markáns nemzeti parlamenti jelenléttel vegyített Konvent és vele 
együttesen a kormányközi konferencia teremti meg a lehetőségét annak, hogy bevált-
sák az egykoron kormányközi konferencia tárgyalói, az EU alapítóatyáinak álmát 
egy erős, hatékony és résztvevői Európáról.  

SZAKIRODALOM 

Az európai integráció alapszerződései I-II. Szerk.: FAZEKAS JUDIT. Budapest, KJK-
Kerszöv, 2000. 

A tizenötök Európái. Szerk.: KISS J. .LÁSZLÓ. Budapest, Osiris Kiadó, 2000. 
Európa kislexikon. Szerk.: HARGITAI ÁRPÁDNÉ – IZIKNÉ HEDRI GABRIELLA – 

PALÁNKAI TIBOR. Budapest, Openart Nyomda, 1999. 
Kulcs Európához. Szerk.: HIRSCHLER ANDRÁS. Budapest, ITDH, 1999. 
Európa 2002. folyóirat II.évf. 2-4 szám. III.évf.1-2-szám. 
FORMAN BALÁZS: Az Európai Unió strukturális és előcsatlakozási alapjai. Budapest, Euró-

pai Bizottság Magyarországi Delegációja, 2001. 
HORVÁTH ZOLTÁN – SINKA LÁSZLÓ: Az EU jövőjéről folyó vita Laeken után. = Eu-

rópai Tükör. 2002/1-2. 
HORVÁTH ZOLTÁN – SINKA LÁSZLÓ: Realitások és víziók-a kormányközi konferencia 

intézményi kérdéseiről. = Európai Tükör. 2000/3. 
SZ CS TAMÁS – KENDE TAMÁS: Maastricht árnyékában. = Európai Tükör. 1997/6. 
GABRIEL A. ALMOND – G. BINGHAM POWELL: Összehasonlító politológia. Budapest, 

Osiris Kiadó,1999. 
GAZDAG FERENC – KOVÁCS PÉTER: Az Európai Tanács 1949-1999. Budapest, SVKI, 

1999. 
HORVÁTH ZOLTÁN: Kézikönyv az Európai Unióról. Budapest, Magyar Országgy lés, 

2001. 
HEIDINGER – HUBALLEK – PRAMBERGER: Bevezetés az EU jogába és nyelvezetébe. Buda-

pest, HVG-Orac, 2000. 
HELEN WALLACE – WILLIAM WALLACE: Politikák születése az Európai Unióban I-II. 

Pécs, 1999. 
MADARI ÁKOS: E, mint Európa. Budapest, Euro Info Service, 2002. 
DEREK W. URWIN: A közös Európa. Szerk.: PALÁNKAI TIBOR. Budapest, Corvina, 

1998. 
WERNER WEIDENFELD – WOLFGANG WESSELS: Európa A-tól Z-ig. Az Európai integrá-

ció kézikönyve. Belgium, Institut für Europaeische Politik, 1997. 
Europa am Scheidenweg. Die Zukunft der Europaeischen Union-Erklaerung von Laeken. 

www.european-convention.eu.int., www.LLRX.com. - European Union Law. 
EU common commercial policy and the Intergovernmental Conference. 22 November, Brussels, 

EC Press Room. 



The Future of the European Union-Laeken Declaration. 15 December 2001. 
www.europa.eu.int/futurum/documents/offtexts. 

Resolution of the European Committee on the reforms of the European Union. = 
COM (2001) 727. 

Resolution of the Committee of the Regions on the „Next Intergovernmental 
Conference (IGC)”. = Official Journal. C 057. 29 February 2000. 

European Parliament resolution on the enlargement of the European Union. = COM 
(1999) 500. 

Introductory speech by President V. Giscard d’Estaing to the Convention on the Future of Europe. 
Brussels, 26 February 2002.  

Speech by Prof. Romano Prodi. President of the European Commission. Opening Session of the 
Convention on the Future of Europe. EP, Brussels, 28 February 2002. 

Address by the President of the European Council, José M. Aznar at the inaugural meeting of the 
Convention on the Future of Europe. Brussels, 28 February 2002. 

www.euractiv.com. 
www.bruxinfo.hu. 
www.euroinfo.hu. 
www.europa.eu.int. 
www.european-convention.eu.int 
 

 

JEGYZETEK 
1 MADARI ÁKOS: E, mint Európa. Budapest, Euro Info Service, 2002. 156. 
2 1969 előtt, az Európai Tanács megalakulása előtt ezt a funkciót a Miniszterek 
Tanácsa látta el. 

3 A legrövidebb kormányközi konferencia az 1985 szeptemberétől decemberig tartott, míg 
a leghosszabb közel kétéves munkájával az 1955 áprilisától 1957-ig tartott messinai konfe-
rencia. 

4 Ld. www.europa.eu.int/eu/agenda/igc-home Intergovernmental Conferences: An Overview. 
5 Ld. www.euroinfo.hu/szerződesek. 
6 Az aláírást követő ratifikáció több országban népszavazás megtartását igényli, amely nagy 
eltéréseket mutat. Például a Maastrichti Szerződés esetében Írország nagy többséggel, míg 
Franciaország mindössze 1%-kal fogadta el. Dánia pedig első körben nemet mondott, 
majd másodszorra elfogadta a Szerződést. Írország közismert esete, hogy a Nizzai Szerző-
désről tartott első népszavazáson elutasította azt, viszont másodszorra igent mondott.   

7 HORVÁTH ZOLTÁN: Kézikönyv az Európai Unióról. Budapest, Magyar Országgy lés, 2001. 
177. 

8 Introductory speech by president V. Giscard d’Estaing to the Convention on the future 
of Europe. 26 February 2002. Brussels. 


