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State of play 
 Jogi keretek 

 uniós rendeletek 
 ESZB-megállapodás (és kapcsolódása a rendeletekhez) 
 PAP, PPI 

 Select Committee 
 Preparatory Committee 
 Tagállami ratifikációk (célegyenes a 13-hoz) 
 Itthon 

 Ratifikációs folyamat, hatástanulmány 
 Bíróképző Központ 
 Regionális/helyi divízió 

 Versenyképességi Tanács 
 BE, SE, LU, NL papír 
 UK nyilatkozata? 

 



A Brexit hatásai a reformra 
 Jogi kérdések (buktatók) 

 Hatálybalépés 
 Központi divízió 
 Ideiglenes alkalmazás (?) 
 EU-n kívüli tagállamok részvételének lehetősége és feltételei 

 Politikai kérdések 
 UK vállalhatónak tartja-e a ratifikációt és a rendszerben maradást? 
 az uniós tagállamok meddig tolerálják a UK által keltett 

bizonytalanságot és „hajlandóak-e” a rendszerben tartani UK-t? 
 Gyakorlati kérdések (jogi és politikai színezettel) 

 A döntések technikai lebonyolítása 
 Már meghozott döntések újratárgyalása 
 A rendszer vonzereje az ipar számára UK részvétele nélkül 



Alapvető kérdések 
 UK marad-e az EU-ban? 
 UK ratifikálja-e az ESZB-megállapodást? 
 Ha igen, hogyan maradhat a rendszer része Brexit esetén? 

Megfelelhet-e ez az EU Bírósága elvárásainak? 
 Ha UK a rendszer része marad, az egységes hatály UK-ra is 

kiterjed-e? 
 Módosítani kell-e az ESZB-megállapodást az egyes 

forgatókönyvek esetén? Ha igen, azt milyen módon lehet 
megtenni? 

 UK távolmaradása esetén újra kell-e nyitni más kérdéseket? 
 Mekkora késedelemmel jár mindez? 
 Hogyan viszonyul ehhez a hazai ratifikáció kérdése? 



Lehetséges forgatókönyvek 
 Starting gun (UK ratifikál, nincs döntés a továbbiakról) 
 Stalemate (UK nem ratifikál, de sakkban tartja a 

tagállamokat) 
 Stop-and-go (UK nélkül) 
 Staying in (komplex tárgyalás a bennmaradásról a Brexitet 

követően is) 
 Start again (új kezdeményezés, pl. EPLA) 
 Status quo  
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