
A 25
tagú Európai Unió

A 732
tagú Európai Parlament

www.europarl.eu.int VO
 C

om
m

un
ic

at
io

n 
- Q

A
-5

5-
03

-5
36

-H
U

-C
 - 

IS
BN

: 9
2-

82
3-

17
97

-8

© Európai Parlament, 2003. Információs és Közönségkapcsolati Főtitkársága.

európai 
választások

          június 13.



Tomorrow’s Europe of 25 2003. április 9-én a Parlament - amelynek hozzájárulása 

nélkülözhetetlen volt - nagy többséggel igent mondott az 

Európai Unió ötödik bővítésére. 

2003. április 16-án az Európai Tanács athéni ülésén aláírták a 

csatlakozási szerződéseket. Kevesebb, mint tizenöt évvel a 

berlini fal leomlása után, 2004. májusában 10 új ország lép 

be az Európai Unióba: Ciprus, Csehország, Észtország, 

Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, 

Szlovákia, és Szlovénia. 

Az Európai Unió tagállamainak száma 15-ről 25-re, 

állampolgáraié pedig 380 millióról 455 millióra nő. 2007-ben 

a huszonöt tagállamhoz várhatóan csatlakozik majd Bulgária 

és Románia, Törökországot pedig hivatalosan is elismerték 

tagjelölt országnak.

Ahhoz, hogy beléphessen az Európai Unióba, minden 

csatlakozni kívánó országnak demokratikus államnak kell 

lennie, amely tiszteletben tartja az emberi jogokat. Ezen kívül 

életképes és az Európai Unión belül is versenyképes 

piacgazdasággal kell rendelkeznie,illetve jogi rendszerébe bele 

kell foglalnia az európai törvényeket. 
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Holnapra huszonöten



Tomorrow’s Europe of 25 A békéért, a szabadságért és a demokráciáért
 Mint ahogy az Európai Parlament elnöke, Pat Cox is mondta: „a 

bővítés az európai polgárok mai generációja által elért politikai 

eredmények megkoronázása. (...). A „megosztottság” szónak 

Európa múltjához kell tartoznia. (2003. 03. 20. sajtóközlemény). 

Azzal, hogy zöld utat adott a bővítésnek, az Európai Parlament 

elhatározta, hogy véget vet a XX. század embertelen, megosztott 

Európájának, és megnyitja a XXI. század, közös értékekre épülő 

Európájának kapuját.” (2003. 04. 09. sajtóközlemény).

A közös értékek közül a legfontosabbak: a béke, a szabadság, 

a demokrácia, az igazság, az emberi és kisebbségi jogok 

tisztelete, a gazdasági és társadalmi fejlődés, a különbségekből 

összekovácsolt egység.

A növekvő jólétért
Már a bővítés távlata is kézzelfogható eredményeket hozott a 

tagjelölt országokban, a gazdasági növekedés immár több éve, 

évente közel 4%-ra tehető.

 

Újabb 75 millió fogyasztó megjelenése az európai piacon 2004-

től minden tagország számára kedvező, hozzájárul a gazdasági 

fellendüléshez és ezáltal a kontinens politikai stabilitáshoz is. A 

25 tagállam a világ gazdagságának 27%-át képviseli (Egyesült 

Államok: 31%, Japán: 14%, Oroszország: 5,5%). 
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Csatlakozás az Európai Unióhoz



Bár minden hasonlat egy kicsit sántít, érdemes megemlíteni, 

hogy Görögország, Írország, Portugália és Spanyolország 

egy főre jutó jövedelme, amely az országok csatlakozásakor a 

közösségi átlagnál jóval alacsonyabb volt, 1991-2002-ig tartó 

időszakban kétszer olyan dinamikus növekedést mutatott, mint 

az Unió egészében. Ebből is lemérhető az a lendület, amit a 

csatlakozás adott a gazdaságuknak. 

1989 óta számos program készíti fel a leendő tagállamokat a 

csatlakozásra. Ezeknek a célja a közigazgatásuk megerősítése, 

jogalkotásuk átdolgozása, a regionális és vidékfejlesztés 

finanszírozása, a környezetvédelmi és közlekedési beruházások 

ösztönzése és az Unió különböző politikáihoz való integrációjuk 

lehetővé tétele. 

A 2004-2006-ig terjedő időszakban több mint 40 milliárd eurót 

fecskendeznek az európai költségvetésbe a 10 új tagállam 

javára, az Európai Regionális Fejlesztési Alapon keresztül, amely 

az európai átlaghoz képest jelentősen elmaradott térségeket 

kívánja segíteni. Ez a 40 milliárd euró ezen országok GDP-

jének 3%-át teszi ki, de a csatlakozás előnyei nem mérhetőek 

költségvetési adatokkal. Ami igazán meghatározó, az Európai 

Unióhoz való tartozással járó gazdasági és politikai lendület lesz.
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Az életminőségért 
A béke és az emberi jogok tiszteletben tartásának garantálása, 

a bűnözés és a terrorizmus legyőzése, a mozgás szabadságának 

biztosítása egy tág térségben, szigorú környezetvédelmi 

előírások felállítása, az élelmiszer és nukleáris biztonság 

biztosítása révén az Európai Unió hozzájárul a leendő 

tagállamokban az életminőség javításához.

Kulturális választás 
Az európai terv a kulturális különbségekre fekteti a hangsúlyt. 

A különbségekre épülő egység az, ami az Európai Unió 

tagállamait erősebbé teszi. A döntések demokratikus úton 

születnek, és tág teret hagynak a tárgyalásoknak.



Tomorrow’s Europe of 25 Az Európai Unió története több mint ötven évet ölel fel. Az 

alapító országok: Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, 

Németország és Olaszország. Az Unióhoz ezt követően, 1973-ban 

Dánia, az Egyesült Királyság és Írország, 1981-ben Görögország, 

1986-ban Portugália és Spanyolország, 1995-ben pedig Ausztria, 

Finnország és Svédország csatlakoztak. 2004-ben már az ötödik 

bővítésre kerül sor.

Az idők során az európai uniós politikák egyre tartalmasabbá 

váltak. A kezdeti központi gazdasági és kereskedelmi mag köré 

felsorakozott a politikai, védelmi, igazságügyi és rendfenntartói 

szféra, egészen az emberi jogok területével bezárólag.

Mára már a tagállamok törvényhozása az európai döntéseken 

alapul. Az Európai Unió azonban tartja magát ahhoz az 

aranyszabályhoz, hogy csak ott lép közbe, ahol hatékonyabban 

tud fellépni, mint a tagállamok önállóan. A 25 tagú Unió 

zavartalan működésének biztosítása érdekében saját 

Alkotmányt állít fel.
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Az Unió 50 éve



Tomorrow’s Europe of 25 Az európai építkezési folyamat során az Európai Parlament 

folyamatosan kiterjesztette hatáskörét. Mára már az Európai 

Unióban hasonló jogkörökkel rendelkezik, mint a nemzeti 

parlamentek a tagállamokban. A Miniszterek Tanácsával 

együttesen hozza a törvényeket. Az Európai Parlament 

működése közvetlenül hatással van az európai polgárok életére, 

ezért mindenképpen érdemes elmennünk szavazni. 

Az 1979 óta ötévenként választott európai parlamenti 

képviselők nem nemzetiségük, hanem képviselőcsoportjaik 

alapján tömörülnek frakciókba. Jelenleg a parlamentnek 

7 képviselőcsoportja van, néhány képviselő azonban független. 

A parlamenti munka az Unió valamennyi hivatalos nyelvén 

folyik, amelyek száma jelenleg 11, 2004-től azonban 

20-ra emelkedik.

Az Európai Parlament a viták és döntések helyszíne, itt 

szembesülnek egymással demokratikus úton a kényes 

politikai és nemzeti kérdések: az európai közvélemény 

„laboratóriumának” is tekinthető.
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A demokrácia nevében: 
az Európai Parlament



Tomorrow’s Europe of 25 2003. májusában a csatlakozási szerződések aláírását követően 

az Európai Parlament 162 megfigyelőt, a 2004-ben csatlakozó 

országok nemzeti parlamentjeinek képviselőit fogadta. A 

nemzeti parlamenti képviselők részt vesznek az európai 

parlamenti üléseken, a parlamenti bizottsági vitákban és 

képviselőcsoportjuk munkájában is közreműködnek.

2004. júniusában az új tagállamok polgárai, akik egyben európai 

polgárok is lesznek, megválasztják képviselőiket az Európai 

Parlamentbe.

Ma az Európai Parlament 626 képviselőt számlál, 2004-ben ez a 

szám, az új tagállamok 162 képviselőjével 732-re nő.

Az Európai Parlament 2004. júniusában

                                              képviselők száma

Lengyelország                           54

Magyarország                            24

Csehország                                  24

Szlovákia                                      14

Litvánia                                         13

Lettország                                      9

Szlovénia                                        7

Ciprus                                               6

Észtország                                     6

Málta                                                5
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2004: 732 tagú Európai Parlament



Tomorrow’s Europe of 25 Az Európai Parlament a Miniszterek Tanácsával  együttesen 

hozza az „európai törvények” nagy részét, továbbá ő szavazza 

meg a költségvetést. Az öt évre választott Parlament nagy 

befolyást gyakorol az uniós állampolgárok mindennapjait 

érintő különféle döntésekre.

Az állam- és kormányfőkből, valamint az Európai Bizottság 

elnökéből álló Európai Tanács a Csúcstalálkozókon 

rendszeresen kijelöli az Unió irányvonalait. Tevékenységéről 

beszámol az Európai Parlamentnek, amely ajánlásokat 

intéz hozzá. 

Az Európai Bizottságnak kezdeményező szerepe van az 

„európai törvény” alkotásában és felügyeli a kijelölt politikák 

alkalmazását. A Bizottságot ötévenként újítják meg, az európai 

főbiztosok függetlenek. A Parlament ellenőrzi és cenzúrázhatja 

a Bizottság tevékenységét. 

Az Európai Unió Bírósága ügyel a közösségi jog és jogszabályok 

betartására, szükség esetén szankciókat alkalmazhat.
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Az Európai Unió és intézményei


