JNASZ, JL8SZ - Európa-jog I. (kollokvium) - 2012-2013. II. félév
Elızetes, „beugró” kérdések

1. Mit jelent az elıfoglalás elve?
2. Mely szerzıdés és mikor hozta létre az Európai Gazdasági Közösséget?
3. Mit jelent a szubszidiaritás elve az uniós jogban?
4. A támogató-összehangoló-kiegészítı uniós hatáskör lényege.
5. Határolja el az uniós jog elsıdleges és másodlagos forrásait!
6. Hogyan zajlik a minısített többségi szavazás a Tanácsban 2014. október 31. napjáig?
7. Hol és mikor írták alá a Magyarország és az Európai Unió közötti csatlakozási
szerzıdést?
8. Hol van a Tanács székhelye?
9. Mely szerzıdés és mikor hozta létre az Európai Uniót?
10. Az uniós jog megsértésébıl fakadó tagállami kártérítési felelısség három alapfeltétele
(a C-46/93 és C-48/93 ügy alapján)
11. Melyek az uniós jog elsıdleges forrásai?
12. Mi a különbség a rendelet és az irányelv között?
13. Mi a lényege az egyetértési eljárásnak az uniós jogalkotásban?
14. Mi a luxemburgi kompromisszum lényege?
15. Sorolja fel az Európai Unió intézményeit (7)!
16. Mi az Európai Számvevıszék feladata?
17. Mik az uniós „ügynökségek”?
18. Mikor fogadták el az Európai Unió Alapjogi Alapokmányát (Kartáját)?
19. Mit jelent az acte clair-doktrína?
20. Mikor keletkezett és mikor lépett hatályba a Nizzai Szerzıdés?
21. Milyen alapon szervezıdnek a frakciók az Európai Parlamentben?
22. Milyen jogforrások kibocsátására jogosult az Európai Központi Bank?
23. Sorolja fel a koppenhágai kritériumokat!

24. Határozza meg a közvetlen hatály fogalmát!
25. Mit jelent a közvetlen alkalmazhatóság?
26. Soroljon fel három, az Európai Bíróság által alkalmazott jogértelmezési elvet!
27. Mit jelent a vertikális közvetlen hatály?
28. Mit jelent a horizontális közvetlen hatály?
29. Egy mondatban foglalja össze a Köbler-ügy jelentıségét!
30. Hol van a Bizottság székhelye?
31. Mit jelent a jogos várakozások védelme az uniós jogban?
32. Mit jelent az uniós jog elsıbbsége (szupremáciája)?
33. Mi a közvetett hatály?
34. Melyik évben írták alá az EGT megállapodást?
35. Hol van az Európai Unió Bíróságának székhelye?
36. Mi különbözteti meg a jogalkotási aktusokat a nem jogalkotási aktusoktól az uniós
jogban?
37. Mi a lényege a konzultációs eljárásnak az uniós jogalkotásban?
38. Melyik döntéshozatali eljárásban szerepel békéltetı (egyeztetı) bizottság, és mi a
funkciója?
39. A Schöppenstedt-formula lényege?
40. Hol van az Európai Központi Bank székhelye?
41. Nevezze meg az uniós intézmények tanácsadó szerveit!
42. Mi a Plaumann-teszt?
43. Mi az európai ombudsman feladata?
44. Kik az Európai Tanács tagjai?
45. Mikor keletkezett, és mikor lépett hatályba az Amszterdami Szerzıdés?
46. Milyen módon választják az Európai Parlament képviselıit?
47. Mit jelent az effet utile elve?
48. Mit értünk uniós vívmányok alatt?
49. Egy mondatban foglalja össze a van Gend en Loos-ügy jelentıségét!

50. Határolja el egymástól az Európai Tanácsot és az Európa Tanácsot!
51. Mit jelent és mi a feladata a COREPER-nek?
52. Ki a fıtanácsnok?
53. A Marshall/Foster/Dori-doktrína lényege.
54. Soroljon fel legalább 3 eljárási típust az Európai Unió Bírósága elıtt!
55. Ki kérhet elızetes döntést az Európai Unió Bíróságától?
56. Mely bíróságnak van elızetes döntéshozatali eljárás vonatkozásában elıterjesztési
kötelezettsége?
57. Sorolja fel a semmissé nyilvánítási (megsemmisítési) eljárásban az érvénytelenség
jogalapjait!
58. Melyik szerzıdés, és mikor vezette be az uniós polgárság fogalmát?
59. Nevezze meg az uniós bíróságokat (3)!
60. Mit jelent az acte éclairé-doktrína?
61. Hogyan zajlik a minısített többségi szavazás a Tanácsban 2014. november 1.
napjától?
62. Mit jelent a lojalitási/szolidaritási klauzula?

