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Az unió vezetõi megkönnyebbülten sóhajtot-
tak fel az október 3-i írországi népszavazás
eredményei láttán: a szavazók 67 százaléka
a lisszaboni szerzõdés mellett voksolt. 
A megkönnyebbülés felettébb jogos. Ami-
korra a közép-európai államok tízes csoport-
ja 2004-ben csatlakozott az Európai Unió-
hoz, annak elõdleges és másodlagos jog-
anyaga közel 90 ezer oldalt tett ki, aminek
naprakész alkalmazása még a legfelkészül-
tebb állami bürokráciát is megoldhatatlan fel-
adat elé állította. A lisszaboni szerzõdés tör-
ténete itt kezdõdött. A tagállamok ugyanis az
áldatlan helyzet könnyítése és az integráció
további fejlõdése érdekében a francia Gis-
card d’Estaing vezetésével egy speciális tes-
tületet állítottak fel 2001-ben azzal a feladat-
tal, hogy állítsák össze az unió egyszerûsített
és kezelhetõ alapdokumentumát. A testület
végül 400 oldalban foglalta össze a minden-
napi használatban legfontosabbnak bizo-
nyult rendelkezéseket, anélkül, hogy azokon
tartalmilag érdemben változtatott volna. 

Már az új dokumentum elnevezésével is
gondok adódtak. A tagállamok közötti alap-
megállapodásokat (így például az 1957-es
római, az 1992-es maastrichti és a 2001-es
nizzai stb. dokumentumot) ugyanis szerzõ-
déseknek nevezik. A tervezett dokumentum
azonban ennél több kívánt lenni. Alkotmány-
nak viszont nem lehetett nevezni, mivel al-
kotmánya csak államnak lehet, nemzetközi
szervezetnek nem. A helyzet feloldására
született meg a sajtóban is használt alkot-
mányos szerzõdés elnevezés, ami minden
tekintetben pontatlan, mivel se nem alkot-
mány, se nem szerzõdés. A sajtónak kö-
szönhetõen azonban ez az elnevezés ter-

jedt el, s így a 2004 õszén Athénban aláírt
dokumentum végül a vitatott alkotmányos
szerzõdés nevet viseli.

Az ünnepélyes keretek között aláírt alkot-
mányos szerzõdést azonban komoly bal-
eset érte: a tagállamok többsége jóváhagy-
ta ugyan, ám francia és holland választók el-
utasították. Bár ennek mindkét esetben in-
kább belpolitikai okai voltak, a tanácstalan
európai vezetõk az alkotmányos szerzõdés
átdolgozására adtak utasítást. Az eredeti
dokumentum minden lényeges elemét meg-
õrzõ új változat lett a lisszaboni szerzõdés,
melyet 2007 októberében a portugál fõvá-
rosban láttak el kézjegyükkel a tagállamok
állam- és kormányfõi. Elkerülendõ a népsza-
vazások kockázatát, az új dokumentumot a
tagállamok parlamentjei fogadták el (elsõ-
ként a magyar parlament, egyhangúlag, a
dokumentum szövegszerû ismerete nélkül).
Csupán az íreknek kellett alkotmányos okok
miatt népszavazást tartaniuk róla, és 2008
õszén 53 : 47 százalékos arányban el is uta-
sították a szerzõdést.

Hoz-e újdonságokat a szerzõdés? Az Eu-
rópai Unió mûködését illetõen alapvetõen
nem. Ugyanakkor az életbelépés után lesz
néhány jól látható változás: megszûnik a hat-
hónapos rotálódó elnökség, több évre állan-
dó elnököt választanak az unió élére, és lét-
rejöhet a külpolitikai vezetõi poszt is. Szûkül
ugyanakkor a nemzeti szuverenitás: ötven
területen megszûnik a tagállamok vétójoga,
a közös bel- és igazságügy-politika kötelezõ
érvényû lesz. A nemzeti parlamentek ugyan-
akkor nagyobb beleszólást kapnak az EU
döntéseibe, és megerõsítik az Európai Par-
lament hatáskörét is.                                
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