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Demokrácia és jog az európai integrációban és a nemzetközi kapcsolatokban

A közvetlen demokrácia gyökere az ókori időkbe nyúlik vissza, és napjainkban is a hatalom
gyakorlásának egyik módjaként jelenik meg: a legtöbb európai állam alkotmányos előírásai szerint
népszavazás erősítette meg az Európai Unióhoz, vagy épp a NATO-hoz történő csatlakozást.
A népszavazás kérdéskörének elemzéséhez elengedhetetlen az alkotmányos gyökerek és a
jogelméleti háttér vizsgálata. Fontos vizsgálni, hogy a modern állam miként tudja biztosítani
polgárainak a lehetőséget a hatalomban való részvételre, és hogy melyek azok a kérdések,
amelyekről érdemes vagy elengedhetetlen az állampolgároknak véleményt nyilvánítaniuk, esetleg
dönteniük. Hogyan lehet az alkotmányos rendet úgy felépíteni, hogy az a lehető legjobban segítse
a tájékozott döntéshozatalt és elejét vegye a népszavazás intézményével való visszaéléseknek?
Elég csak arra gondolni, hogy egészen speciális, akár kifejezetten jogászi szakmai kérdések is
terítékre kerültek már népszavazásokon, amelyek mélységi átlátása szinte lehetetlen az átlag
választópolgár számára. Ráadásul mindezeken felül a pártok gyakran felhasználják az európai
kérdéseket a belpolitikai céljaik eléréséhez, így nehezítve a felelős döntéshozatalt.
Az európai közbeszédben is egyre hangsúlyosabban jelenik meg az, hogy az európai és
nemzetközi politikai és jogi kérdésekben is döntő véleményt nyilváníthasson a polgár,
különösen népszavazások útján. Egyrészt az európai jog és nemzeti alkotmányok az elmúlt
évtizedekben a demokráciadeficit csökkentését célozták, arra is tekintettel, hogy a tagállamok,
azok intézményei, így különösen a nemzeti parlamentek aktívabb részesei lehessenek az
európai integráció fejlődésének. Fontos, hogy a tagállamok polgárai és egyben a nemzeti
parlamentek is magukénak érezzék az európai integráció eredményeit. Ezt szolgálja többek között
az európai polgári kezdeményezés. Jelentős szerepe van az integrációt érintő népszavazásoknak is.
A francia, a holland, a brit és az ír népszavazások azt mutatják, hogy az uniós kérdéseket érintő
népszavazások során a polgárok nem mindig követik a politikai vezetők elképzeléseit.
Mindezek mellett az európai identitás fejlődésével párhuzamosan tanúi lehetünk a nemzeti
identitás erősödésének is, amelyet az olyan népszavazások is jeleznek, mint a 2014. évi skót és a
2017. évi katalán elszakadási kezdeményezések, vagy éppen az európai polgári kezdeményezések
sikertelensége. Méltányolandó igényként jelenik meg ugyanakkor, hogy jelentős nemzetközi vagy
európai uniós kérdésekben véleményt nyilváníthassanak a tagállamok állampolgárai. Az EU
jövőjéről szóló vita kapcsán határozott elképzelés, hogy az állampolgárok valamilyen módon
véleményt nyilváníthassanak a az Európai Uniót és a tagállamokat érintő kérdésekről.
A konferencián olyan kérdésekre keressük a választ, melyek meghatározzák Európa jövőjét, és
amelyek megoldása hosszú időre formálja az Európai Unión belüli hatalmi viszonyokat. Létezik-e
demokráciadeficit európai és nemzetközi jogi szinten? A népszavazás vajon megfelelő formája-e az
európai és nemzetközi ügyek eldöntésének? Szükséges-e az európai és nemzetközi jogi repertoár
bővítése annak érdekében, hogy a nemzeti érdekek az európai érdekekkel párhuzamosan
érvényesülhessenek? A Brexit-szavazás milyen jogi kihívások elé állította az EU-t és tagállamait?
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Plenáris ülés - 2018. május 10.
9:30 – 10:35 Megnyitó és bevezető előadás
9:30-9:40

BALOGH ELEMÉR, az SZTE ÁJTK dékánja

9:40-9:50

SPYRIDON FLOGAITIS, az EPLO igazgatója

9:50-10:20 BERTRAND MATHIEU, Conseil d’État tagja, egyetemi tanár, Paris I PanthéonSorbonne
10:20-10:40 Kérdések
10:40-11:00 Kávészünet
11:00 – 12:45 Demokrácia és alkotmányosság
Moderátor: TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ, egyetemi tanár, SZTE ÁJTK, igazságügyi miniszter
11:00-11:20 SULYOK TAMÁS, a magyar Alkotmánybíróság elnöke
11:20-11:40 KORHECZ TAMÁS, a szerb Alkotmánybíróság tagja
11:40-12:00 LÉNA GANNAGÉ, dékán, Université Saint-Joseph de Beyrouth, Libanon
12:00-12:45 Vita
12:45-14:00 Ebéd
14:00 – 15:30 Demokrácia és európai integráció
Moderátor: SZALAI ANIKÓ, a SZTE ÁJTK adjunktusa
14:00-14:20 JAAP DE ZWAAN, professzor emeritus, Rotterdami Erasmus Egyetem, Hollandia
14:20-14:40 SONNEVEND PÁL, dékánhelyettes, ELTE ÁJK
14:40-15:00 VERONIKA BILKOVÁ, a Velencei Bizottság alelnöke
15:00-15:30 Vita
15:30-15:50 Zárszó – CHRONOWSKI NÓRA, az ELTE ÁJK tanszékvezetője
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Konferencia felhívás
Felhívás:
Két napos konferenciánk első napján nemzetközileg elismert szakemberek előadásait hallhatják,
míg a második napra előadók jelentkezését várjuk. Kérjük, hogy a jelentkezők küldjenek egy 300szavas absztraktot, angol nyelven, a konferencia koncepciójába illeszkedően, az alábbi témák
valamelyikéhez kapcsolódó, 15-20 perc időtartamra tervezett előadás összefoglalásaként:
1) Jog és demokrácia;
2) Demokrácia az európai integrációban;
3) Demokrácia a nemzetközi kapcsolatokban.
Az előadás összefoglalása mellett, kérjük, küldjenek egy rövid önéletrajzot is.

Beküldés helye: szeged-eplo@irsi.u-szeged.hu
Határidő az absztrakt és a rövid önéletrajz beküldésére: 2018. március 15.
Feltételek: elsősorban egyetemi oktatók és doktoranduszok jelentkezését várjuk a konferencia
második napjára előadni, de a javasolt téma relevanciája és minősége alapján mások jelentkezése is
elfogadható.

Előadók kiválasztása: A második napon előadók kiválasztásának alapja a javasolt téma
relevanciája és minősége. A beküldött absztraktok alapján 2018. március 25-ig értesítjük a
kiválasztott előadókat.

Publikálás: Az előadások anyaga, anonim lektorálást követően, annak eredményétől függően,
megjelenik majd az EPLO European Review of Public Law vagy Central and Eastern European
Legal Studies (CEELS) folyóiratok valamelyikében. A publikálással kapcsolatos szükséges
információkat a kiválasztott előadók számára a későbbiekben küldjük meg.
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Információ
A konferencia nyelve:
1. nap: Magyar, angol és francia nyelven zajlik, tolmácsolás biztosított
2. nap: angol nyelven zajlik, tolmácsolás nem biztosított.

Költségek: Regisztrációs díj nincs. A második napon előadó személyek és az elő nem adó
személyek viselik a saját utazásukkal és szállásukkal kapcsolatosan felmerülő költségeket.

Részvétel a konferencián: a konferencián elő nem adó személyek részvétele regisztrációhoz
kötött. Kérjük, hogy 2018. április 30-ig regisztráljanak itt: szeged-eplo@irsi.u-szeged.hu
A regisztráló e-mailben kérjük, hogy küldjék el az alábbi adatokat: név, titulus, intézményi
hovatartozás, és hogy a konferencia mely napján/napjain kíván részt venni.

A konferencia helyszíne:
1. nap: Szegedi Tudományegyetem, József Attila Tanulmányi és Információs Központ (TIK), I.
emeleti díszterem
Cím: 6722 Szeged, Ady tér 10.
2. nap: Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, 3. emeleti Kari Társalgó
Cím: 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 54.

Támogatók:



Európai Közjogi Szervezet
Európai Bizottság (Europe Direct Szeged)
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Invitation
“Democracy and law in European integration and
in international relations”
international conference
organized by the International and Regional Studies Institute of the
University of Szeged, Faculty of Law,
Europe Direct Szeged and
the European Public Law Organization

10-11 May 2018

University of Szeged, Hungary

With the co-financing of the European Union
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Democracy and law in European integration and
in international relations
The roots of direct democracy reach Ancient times, and it is one of the means of exercising power
even today: in accordance with the constitutional requirements of most European states the
accession to the European Union or to the NATO was bound to successful referenda.
It is important to examine how modern states can ensure the possibility for their citizens to
participate in the exercise of power, and to clarify issues where it is worth or even indispensable to
have their opinion or decision. How can the constitutional order be established in the best possible
way to assist informed decision-making and to preclude abuse of the institution of referendum? It
is enough to mention that rather specific, even expressly legal professional questions have been the
subject of referenda, and it is impossible for the average voter to have in-depth knowledge
concerning such topics. Furthermore, political parties frequently use European issues to reach their
aims in domestic politics, thus further aggravating responsible decision-making.
Encouraging citizens to give their decisive opinion on/about European and international political
and legal questions, especially through referenda, is a strengthening phenomenon in European
public speech. European law and national constitutions have aimed at lessening the democracy
deficit in the past decades, also with a view to increase the sense of ownership of the member
states and their institutions, especially national parliaments in the development of European
integration. It is important that citizens of the member states as well as the national parliaments
consider the results of European integration as their own. This is served, for example, by the
European Citizens’ Initiative. Referenda on integration also have significance. The French, Dutch,
British and Irish referenda reveal that in questions concerning European integration citizens do not
always follow the ideas of their political leaders.
Besides, parallel to the development of European identity we can witness the strengthening of
national identity, especially marked by referenda aiming at secession, as the one in Scotland in
2014 or the Catalan example in 2017, or the lack of success in the field of European Citizens’
Initiative. Nevertheless, it is an acceptable claim of the citizens to have the opportunity to express
their opinion about significant European and international topics. Concerning the discussions about
the future of Europe, there is a strong intention to entitle citizens to express their opinion on the
most important issues.
The conference will try to find answers to questions shaping the future of Europe, and the
solution of which will define power relations within the European Union for a long time. Does
democracy deficit exist on the European and international level? Is referendum the proper form to
decide European and international issues? Is it necessary to widen the European and international
legal repertoire in order to be able to ensure national and European interests at the same time? What
legal challenges arose from the Brexit-referendum for the EU and for Member States?
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Plenary Session
May 10, 2018
9:30 – 10:35 Opening and keynote speech
9:30-9:40

ELEMÉR BALOGH, Dean, Faculty of Law, University of Szeged

9:40-9:50

SPYRIDON FLOGAITIS, Director, EPLO

9:50-10:20 BERTRAND MATHIEU, Supreme Council of Magistracy, University of Paris I
Panthéon-Sorbonne, France
10:20-10:40 Questions
10:40-11:00 Coffee break
11:00 – 12:45 Democracy and constitutionalism
Moderator: LÁSZLÓ TRÓCSÁNYI, professor, University of Szeged Faculty of Law; Minister of
Justice, Hungary
11:00-11:20 TAMÁS SULYOK, President, Constitutional Court of Hungary
11:20-11:40 TAMÁS KORHECZ, Judge, Constitutional Court of Serbia
11:40-12:00 LÉNA GANNAGÉ, Dean, Université Saint-Joseph de Beyrouth, Libanon
12:00-12:45 Debate
12:45-14:00 Lunch break
14:00 – 15:30 Democracy and European integration
Moderator: ANIKÓ SZALAI, Senior Lecturer, University of Szeged, Faculty of Law
14:00-14:20 JAAP DE ZWAAN, Professor Emeritus, Erasmus University, Rotterdam
14:20-14:40 PÁL SONNEVEND, Vice Dean, Faculty of Law, Eötvös Loránd University
14:40-15:00 VERONIKA BILKOVÁ, Vice President, Venice Commission
15:00-15:30 Debate
15:30-15:50 Closing remarks – NÓRA CHRONOWSKI, Head, Department of Constitutional Law,
Eötvös Loránd University
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Call for papers
Call:
This is a two-day-long international conference: the first day is a plenary session with highly
renowned speakers, while for the second day we issue a call for papers. Those wishing to
participate as speakers of the second day should send a 300-word-long abstract in English, relating
to the concept of the conference, in one of the following topics, as the summary of the planned 1520-minute-long speech:
4) Law and democracy;
5) Democracy in the European integration;
6) Democracy in international relations.
Besides the abstract, please also send a short curriculum vitae.

Send the materials to: szeged-eplo@irsi.u-szeged.hu
Deadline for sending in the abstracts and cv: March 15, 2018
Eligibility: primarily university lecturers of any level and PhD students are eligible to speak at the
conference, but based on the relevance and quality of the abstract speakers with other affiliation can
be chosen as well.

Selection of speakers: Speakers are chosen based on the relevance and quality of the abstracts,
and will be informed about their selection to be a speaker not later than March 25, 2018.

Publication of conference proceedings: a study based on the conference speech can be
published either in EPLO Central and Eastern European Legal Studies (CEELS) or in the European
Review of Public Law journal, based on the recommendation of anonym peer-review required for in
these journals. Further details of publication will be available for the selected speakers.
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Information
Language of the conference:
Day 1: speeches are held in Hungarian, English or French, interpretation is provided.
Day 2: speeches are held in English, no interpretation is provided.

Costs: There are no registration costs. Speakers selected for the second day and non-speaker
participants shall provide for all their costs of travel and accommodation.

Non-speaker participation at the conference: non-speaker participation at the conference
is bound to prior registration.
Please register until April 30, 2018, by sending an e-mail to szeged-eplo@irsi.u-szeged.hu with the
following information: Name, Title, Affiliation, which day of the conference you intend to
participate.

Place of the conference:
Day 1: József Attila Study and Information Centre University of Szeged, Congress Room, Floor
No. 1.
Address: 10 Ady tér, Szeged, 6722
Day 2: main building of the Faculty of Law, University of Szeged, III. floor
Address: 54 Tisza Lajos krt., Szeged, 6722

Supporters:



European Public Law Organization
European Commission (Europe Direct Szeged)
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Invitation
à la conférence internationale intitulée
« Démocratie et droit dans l’intégration européenne et dans les relations
internationales «
organisée par l'Institut des Études Internationales et Régionales de la
Faculté de Droit de l’Université de Szeged,
par l’Europe Direct Szeged et
par l’Organisation de Droit Public Européen

10-11 mai 2018
Université de Szeged, Hongrie

avec le cofinancement de l’Union européenne
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« Démocratie et droit dans l’intégration européenne et dans les relations internationales »
L’origine de la démocratie directe et du vote par voie référendaire remonte à l’antiquité qui font
toujours partie des formes de l’exercice du pouvoir. Conformément aux exigences constitutionnelles
de la plupart des États européens, l’adhésion à l’UE ou à l’OTAN était liée à des référendums
réussis.
Il est important d'examiner comment les États modernes peuvent assurer la possibilité pour leurs
citoyens de participer à l'exercice du pouvoir, et de clarifier les questions sur lesquelles les citoyens
devraient exprimer leur opinion ou ils doivent décider. Comment construire l'ordre constitutionnel
pour aider la prise de décision avisée et pour empêcher l'abus de l'institution du référendum? Il
suffit de considérer que des questions professionnelles spécifiques, voire juridiques ont déjà fait
l'objet de référendum dont la compréhension approfondie est impossible pour l'électeur ordinaire.
De plus, les parties politiques utilisent souvent les questions européennes pour atteindre leurs
objectifs politiques internes ce qui rend difficile la prise de décision responsable.
Encourager les citoyens à donner leur avis sur les questions politiques et juridiques européennes et
internationales, en particulier par le biais de référendum, est un phénomène qui se renforce dans le
discours public européen. La législation européenne et les constitutions nationales ont visé à réduire
le déficit démocratique au cours des dernières décennies, en vue d'accroître la participation des
États membres et de leurs institutions, ainsi que des parlements nationaux dans le développement de
l'intégration européenne. Il est important que les citoyens des États membres et les parlements
nationaux considèrent les résultats de l'intégration européenne comme leurs propres. A cela
contribue l'initiative citoyenne européenne. Les référendums sur l'intégration jouent également un
rôle important. Les référendums français, néerlandais, britannique et irlandais portant sur les
questions de l'intégration européenne révèlent que les citoyens ne suivent pas toujours les idées de
leurs dirigeants politiques.
Parallèlement à l’évolution de l’identité européenne, nous sommes témoins du renforcement de
l’identité nationale ce qui se manifeste dans des référendums portant sur l'indépendance de l’Écosse
en 2014 et de la Catalogne en 2017, ou même dans l’échec des initiatives citoyennes européennes.
Néanmoins, c’est une demande justifiée de la part des citoyens qu’ils aient la possibilité d'exprimer
leur opinion sur des thèmes européens et internationaux importants. En ce qui concerne les
discussions sur l'avenir de l'Europe, il existe une forte intention de permettre aux citoyens
d'exprimer leur opinion sur les questions les plus importantes.
La conférence tentera de trouver des réponses aux questions qui déterminent l'avenir de l'Europe et
dont la solution définira les relations de pouvoir au sein de l'Union européenne pour longtemps.
Existe-t-il un déficit démocratique sur le niveau de droit européen ou international ? Le référendum
est-il la forme appropriée de la prise de décision en matière des questions européennes et
internationales ? Est-il nécessaire d’élargir le répertoire du droit européen et international afin que
les intérêts nationaux puissent être respectés parallèlement aux intérêts européens ? Quels sont les
défis juridiques auxquels l’UE et ses États membres affrontent après le Brexit ?
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Session plénière, 10 mai 2018.

9 :30 – 10 :35 Ouverture et rapport général
9:30-9:40

ELEMÉR BALOGH, Doyen, Faculté de Droit, Université de Szeged

9:40-9:50

SPYRIDON FLOGAITIS, Directeur, l’Organisation de Droit Public Européen

9:50-10:20

BERTRAND MATHIEU, Conseil supérieur de la magistrature, Université Paris I.
Panthéon-Sorbonne, France

10 :20-10 :40 Questions
10:20-10:45 Pause-café
11 :00 – 12 :45 Démocratie et constitutionnalité
Modérateur: LÁSZLÓ TRÓCSÁNYI, professeur, Université de Szeged, Faculté de Droit, Ministre de la
Justice, Hongrie
11 :00-11:20 TAMÁS SULYOK, Président, Cour constitutionnelle de Hongrie
11:20-11:40

TAMÁS KORHECZ, Juge, Cour constitutionnelle de Serbie

11:40-12:00

LÉNA GANNAGÉ, Doyen, Université Saint-Joseph de Beyrouth, Liban

11:50-12:30

Discussion

12:45-14:00 Déjeuner
Table-ronde 2.– Démocratie et l’intégration européenne
Modérateur: ANIKÓ SZALAI, maître de conférences, Université de Szeged, Faculté de Droit
14:00-14:20

JAAP DE ZWAAN, professeur émérite, Université Erasmus, Rotterdam

14:20-14:40

PÁL SONNEVEND, Vice-Doyen, Université Eötvös Loránd, Faculté de Droit

14:40-15:00

VERONIKA BILKOVÁ, Vice-Président, Commission de Venice

15:00-15:30

Discussion

15 :30-15 :50 Conclusions
NÓRA CHRONOWSKI, Chef du Département de Droit Constitutionnel, Université Eötvös Loránd
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Appel à participation à la conférence
La conférence internationale va durer deux jours: le premier jour est une session plénière avec des
conférenciers renommés, pour le second jour, nous faisons un appel à participation. Ceux qui
souhaitent participer en tant que conférenciers de la deuxième journée devraient envoyer un résumé
de 300 mots en anglais, portant sur le concept de la conférence et dans l'un des sujets suivants,
comme résumé d’un discours de 15-20 minutes
1) Droit et démocratie,
2) Démocratie dans l’intégration européen
3) La démocratie dans les relations internationales.
Merci de joindre votre curriculum vitae aussi.
Les résumés doivent être envoyés à l’adresse mail suivant: szeged-eplo@irsi.u-szeged.hu
Délai de l’envoi: 15 mars 2018.

Admissibilité : Principalement des conférenciers universitaires de tout niveau et des étudiants
PhD, mais en fonction de la pertinence et de la qualité du résumé, des intervenants avec d’autre
affiliation peuvent être également choisis.

Procédure de sélection: Les intervenants seront choisis à la base de la pertinence et de la
qualité du résumé, et seront informés avant le 25 mars 2018.

Publication des interventions:

Les versions écrites des présentations peuvent être
publiées par l’Organisation de Droit Public Européen dans sa revue « Central and Eastern European
Legal Studies (CEELS) » ou « European Review of Public Law ». Les articles seront soumis a un
examen anonyme par les pairs. Plus de détails sur la publication seront disponibles pour les
conférenciers sélectionnés
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Informations pratiques

La langue de la conférence :
1er jour : hongrois, anglais ou français, avec l’interprétation
2e jour : anglais, sans interprétation

Frais: La participation à la conférence est gratuite,

mais les frais de voyage et de logement sont à
la charge des intervenants sélectionnés et des participants.

Participation de l’audience : l’audience est tenue de s’enregistrer avant le 30 avril 2018
sur l’adresse mail suivant : szeged-eplo@irsi.u-szeged.hu Veuillez indiquer les informations
suivantes dans votre e-mail : nom, titre, affiliation, le jour auquel vous souhaiteriez participer,

Lieu de la conférence :
1er jour : Centre d’études et d’information József Attila Université de Szeged,
Salle de congrès, 1er Étage
Adresse : 10 Ady tér, Szeged, 6722
2e jour : Bâtiment principal de la Faculté de Droit, Université de Szeged
Adresse : 54 Tisza Lajos krt., Szeged, 6722

Partenaires:
-

Organisation de Droit Public Européen,
Commission Européenne (Europe Direct Szeged)
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