EURÓPA TÖRTÉNETE
• 2007. január 1-jén Románia és Bulgária lettek az unió
legújabb tagjai, Szlovénia pedig bevezette az
eurót.[25] Ugyanazon év decemberében az európai
vezetők aláírták a Lisszaboni szerződést, amely a
francia és holland választók szavazatain elbukott
Európai Alkotmányt volt hivatott felváltani. A
szerződés sorsa is bizonytalanná vált a 2008. júniusi
ír népszavazási kudarc után, de a 2009. október 2-i
megismételt szavazáson a választók kétharmada
támogatta a szerződést, és miután utolsóként
Csehország is ratifikálta a szerződést, elhárultak az
akadályok az életbe lépése elől.[26] Július 23-án
Izland benyújtotta hivatalos tagfelvételi kérelmét.[27]

EURÓPA NÉPESSÉGE
• A 27 tagállam összesített
lakossága 499 723 520 fő
(2009. január 1.)[1] +/-. A Föld
szárazföldi területeinek 3%-át
lefedő unió a világnépesség
7,3%-ának ad otthont, ezzel az
egyik legsűrűbben lakott régió.

Európa legnépesebb
települések
•

Lakosainak egyharmada egymillió főnél népesebb városokban
lakik, összességében pedig 80%-a városlakó (2003).[31] Területén
a világ bármely más régiójánál több világváros található.[32] 16
városának népessége haladja meg az egymillió főt.
• A nagyvárosok mellett az EU területén számos sűrűn lakott régió
található, amelyeknek nincsen egyetlen központi városa, hanem
több város összekapcsolódásával alakultak ki, és ma összefüggő
városi térségeket alkotnak. A legnagyobbak a Rajna-Ruhr
városrégió (Köln, Dortmund, Düsseldorf stb.) mintegy 11,5 millió
lakossal, a Randstad (Amszterdam, Rotterdam, Hága, Utrecht stb.
mintegy 7 millió lakossal, a Rajna-Majna-vidék (Frankfurt,
Wiesbaden stb.) mintegy 5,8 millió lakossal, a Flamand rombusz
(Antwerpen, Brüsszel, Leuven és Gent) mintegy 5,5 millió lakossal,
a Felső-sziléziai iparvidék (Katowice, Sosnowiec stb.) mintegy 3,5
millió lakossal, valamint az Øresund régió (Koppenhága, Malmö)
mintegy 2,5 millió lakossal.

Európa szervezettsége és jogállása
• Az Európai Unió tevékenységeit
számos intézmény és szervezet
szabályozza, amelyek a
Szerződésekben lefektetett feladatokat
és politikát végzik. Ezek az eljárások
mind a szubszidiaritás elvét követik,
mely szerint csak azon célok elérése
érdekében kerül sor uniós szintű
lépésekre, amelyek tagállami szinten
nem szolgálhatók kellőképpen.

Európa szervezettsége és jogállása
• Az EU fő politikai irányító szerve az Európai Tanács,
amely általában évente négyszer ülésezik. Tagjai a
tagállamok egy-egy képviselője (az állam- vagy a
kormányfő), a tanács elnöke, valamint az Európai
Bizottság elnöke. Munkájában részt vesz az Unió
külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. A
tagállamok képviselőit külügyminisztereik segítik. A
tanács politikai erejét a tagállamok és az
intézmények közötti viták megoldására, valamint a
vitatott témák és politikák által keltett politikai
ellentétek elsimítására használja. (Az Európai
Tanács nem tévesztendő össze az Európa
Tanáccsal, amely az EU-tól független nemzetközi
szervezet.)

Európa szervezettsége és
jogállása
• 2009-ig a tagállamok egy rotációs rendszerű
elnökséget működtettek, amelyben féléves
váltásban más-más tagállam képviselői vezették
az Európai Tanács és a Miniszterek Tanácsa
üléseit. A Lisszaboni szerződés 2009. decemberi
hatályba lépése óta az Európai Tanács üléseit
egy állandó elnök vezeti. Hasonlóképpen a
Külügyi Tanács (a külügyminiszterekből álló
Miniszterek Tanácsa) ülésein a külügyi
főképviselő elnököl. A Miniszterek Tanácsa többi
felállására vonatkozóan megmaradt a soros
elnökség rendszere.

Európa Intézmények
• Az Európai Bizottság az EU végrehajtó szerve, amely a
jogalkotás kezdeményezéséért és az unió napi
működtetéséért felelős. Tevékenysége során kizárólag
az egységes Európai Unió képviseletében jár el,
szemben az Európai Tanáccsal, amely a tagállamok
nemzeti érdekeket képviselő vezetőiből áll. A Bizottságot
az európai integráció motorjának is tekintik. Jelenleg 27
(minden tagállamból egy) biztosból áll, akik különböző
szakterületeket felügyelnek. A bizottság elnökét és az
összes többi biztost a Tanács nevezi ki. Az elnök, illetve
a Bizottság egészének kinevezését a Parlamentnek is
jóvá kell hagynia.[36]

Európai Unió Parlamentje

Európa Intézmények
• Az Európai Parlament a törvényhozó hatalom egyik fele.
785 képviselőjét közvetlenül választják öt éves
időtartamra. Jóllehet országonként választják őket, a
Parlamentben nemzetközi képviselőcsoportokban
foglalnak helyet. Az egyes tagállamok meghatározott
számú mandátummal rendelkeznek. Egyes
szakterületeken a Parlament és a Miniszterek
Tanácsa közösen, együttdöntési eljárással alkot
jogszabályokat. Ezt az eljárást aLisszaboni szerződés
számos újabb területre kiterjesztette, ezzel erősítve a
Parlament szerepét a döntéshozatalban. A Parlament
ezen kívül elutasíthatja a Bizottság névsorát és az
unió költségvetését. Az Európai Parlament elnöke
vezeti a Parlament üléseit, és képviseli kifelé az
intézményt. Az elnököt és az alelnökeit két és fél
évre választják a képviselők.[37]

Európa Intézmények
• Az Európai Unió Tanácsa (vagy
Miniszterek Tanácsa) a törvényhozás
másik felét jelenti. Minden tagállamból
egy miniszter a tagja, de az aktuális
szakterülettől függően ez különböző
összetételt jelent. Ennek ellenére
egyetlen testületnek számít.[38]
Jogalkotási feladatai mellett végrehajtó
szerepet is ellát aközös kül- és
biztonságpolitika vonatkozásában.

