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AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA ÉS AZ EURÓPAI POLITIKAI RENDSZER
ÁTALAKULÁSA

KATICS VIRÁG∗

Marie-Pierre F. Granger elıadása a Közép-európai Egyetemen, 2013. december 4-én
Írásomban az Európai Unió Bíróságának jelenlegi helyzetét vizsgálom, nagy hangsúlyt fektetve az „új
kormányköziség” által felvetülı problémákra.
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Elıadásában Marie-Pierre F. Granger1, a Közép-európai Egyetem (CEU) professzora az Európai Bíróság2
„új kormányközi” Európához való hozzájárulását és reakcióját elemzi. Részletesen beszél arról, hogy a
Bíróság hogyan viszonyul az új döntéshozó szervekhez és integrációs folyamatokhoz, valamint hogy milyen
mértékben támogatja a kormányok közötti konszenzust.
Elıadását Granger professzor történelmi áttekintéssel kezdi, felvázolva azokat a folyamatokat, amelyek a
jelen politikai helyzet kialakulásához vezettek. Az 1952-ben alapított Európai Bíróság az Európai Unió
legfelsıbb igazságszolgáltatási szerve, fı feladata a tagállamok egymás közötti vitás ügyeinek megoldása,
valamint az uniós jogszabályok érvénybe helyezése minden tagállamban.
Az Európai Bíróság végsı célja egyértelmően a tagállamok közötti együttmőködés és kapcsolat lehetı
legszorosabbra főzése, és egy centralizált, föderális, egyesített Európa létrehozása („Európai Egyesült
Államok”). Ebben mind a nemzetek feletti intézmények (Európai Parlament, Európai Bizottság, mind pedig
a szubnacionális intézmények (nemzeti bíróságok) támogatását élvezte. Azonban az 1992-es Maastrichti
szerzıdés3 érvénybe lépése óta néhány alternatív mód is elıtérbe került egy új Európa létrehozására, amelyek
alapjaiban különböznek a Bíróság elgondolásaitól.
Van néhány alapvetı kihívás, amelyet az „új kormányköziség” állít a Bíróság elé. Elıször is, az új
kormányköziség megváltoztatja, és ezzel együtt kiszorítja helyérıl a klasszikus „Közösségi módszert”,
melyet a Bíróság aktívan támogatott, mint az európai integráció egyik módját. Másodsorba, a növekvı
intézményi fragmentáció veszélyezteti az egységet és integritást. Végül, az új kormányköziség elve
megkérdıjelez néhány alapvetı politikai paradigmák alapjául szolgáló uniós joggyakorlatot (pl.: közös piac).
Napjainkban a nemzetközi és a nemzeti politika közti különbségek elmosódtak, így az Európai Unió
politikájában megjelent egy fajta egyensúlyhiány. Az uniós politika a Maastrichti szerzıdés utáni korszakban
elutasítóan kezelte az esetleges további átalakulásra vonatkozó terveket. Ezzel szemben a Bíróság továbbra
sem mondott le egy a piac által vezérelt, központosított, szövetségi Európa létrehozásáról.
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Összefoglalva elmondható, hogy az Európai Unió Bírósága, amely támogatta és elısegítette a Közösségi
módszer létrejöttét, vonakodva bár, de kénytelen elfogadni annak gondolatát, hogy az európai integráció
változóban van.
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