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I. Bevezetés

1. Köztudomású, hogy az Európai Parlament – amely eredetileg második kategóriás gyűlés 
volt – az 1979 júniusában-júliusában kezdődött jogalkotási időszaktól kezdve választott 
testületként működött tovább.

2. Valójában az akkori Európai Gazdasági Közösséget létrehozó Szerződés 138. cikkének (1) 
bekezdése már a közvetlen választások előtt is úgy intézkedett, hogy az Európai Parlament 
tagjainak kijelölése – az egyes tagállamokban megállapított eljárások szerint – a különböző 
nemzeti parlamenteken belül történik; következésképpen ezek a képviselők kettős 
mandátummal rendelkeztek.

3. Ugyanakkor a Római Szerződés ugyanezen 138. cikkének (3) bekezdése – amely az 
Európai Parlamentet második kategóriába tartozó testületként határozta meg – a második 
szakaszban közvetlen választást irányozott elő, a testület saját maga által kidolgozott 
tervezetek alapján és „valamennyi tagállamban egységes eljárás szerint”. A Tanácsnak ezt 
követően egyhangúan kellett volna határoznia azokról a „rendelkezésekről, amelyeknek –
saját alkotmányos szabályaik szerinti – elfogadását ajánlja a tagállamoknak”.

4. Az 1974. december 9–10-i párizsi csúcstalálkozó ennek megfelelően úgy rendelkezik, hogy 
a közvetlen választásokra „1978-tól” kell sort keríteni és felhívja az Európai Parlamentet, 
hogy nyújtson be új javaslatokat, amennyiben az általa 1960-ban elfogadott 
egyezménytervezet már elvesztette aktualitását. Az Európai Parlament 1975 januárjában új 
tervezetet hagyott jóvá, amelynek alapján az állam- és kormányfők – néhány nézetkülönbség 
leküzdése után – 1976. július 12–13-án megállapodásra jutottak.

5. Az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog útján történő 
megválasztásáról szóló okmányra vonatkozó határozatot 1976. szeptember 20-án, 
Brüsszelben írták alá. Miután valamennyi tagállam ratifikálta, 1978. július 1-jén az okmány 
hatályba lépett, 1979. június 7–10-én pedig sor került az első választásokra.

II.  A reform szükségessége

1. Úgy tűnt, az akkori Szerződés 138. cikke (3) bekezdésének az egységes választási eljárás 
létrehozására vonatkozó előírása egészében véve holt betűnek bizonyul, mivel az 1976. évi 
Okmány csupán meglehetősen általános elvek kinyilatkoztatására szorítkozott, amelyek nagy 
mozgásszabadságot biztosítottak a különböző nemzeti szabályozások számára.

2. Egyébként mivel a Tanácsban a Parlament által benyújtott tervezetek kérdésében nem 
sikerült közös nevezőre jutni, az Amszterdami Szerződés bevezette a „közös elvek” 
elfogadására vonatkozó korlátozás lehetőségét. Az EK-Szerződés 190. cikkének (4) 
bekezdése ténylegesen jelenleg úgy szól, hogy „Az Európai Parlament javaslatot dolgoz ki a 
közvetlen és általános választójog alapján valamennyi tagállamban egységes eljárás szerint 
vagy valamennyi tagállamban közös elveknek megfelelően tartandó választásokra 
vonatkozóan”.

3. Egyébként a Parlament ezt az utat követte a választási eljárás tervezetének kidolgozásáról 
szóló, 1998. július 15-én elfogadott állásfoglaláshoz csatolt, az Európai Parlament 
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képviselőinek megválasztásához közös elveket tartalmazó tervezetben (A4-0212/98). A 
tervezet eredményeképpen végül az 1976. évi Okmányt a 2002. június 25-i és 2002. 
szeptember 3-i 2002/772/EK, Euratom tanácsi határozattal módosították.

4. Mindazonáltal az 1976. évi Okmány jelenlegi szövegezése a módosítás ellenére (amely 
lényegében az arányosság kritériumának a nemzeti választási szabályozásokba történő 
bevezetését és a parlamenti képviselők kettős mandátumának tilalmát jelentette) sem tűnik 
teljes mértékben kielégítőnek, főleg a megbízatás igazolása és a mandátum lejárata 
tekintetében. Itt emlékeztetni kell az Európai Parlament több tagjával kapcsolatos legutóbbi 
esetekre, amikor is nyilvánvalóvá vált az Okmány egyes rendelkezéseinek az elégtelensége.

5. Az Okmány 12. cikke úgy intézkedik, hogy „...a képviselők mandátumát a Közgyűlés 
igazolja. Ennek során a Közgyűlés tudomásul veszi a tagállamok által hivatalosan 
kinyilvánított választási eredményeket, és dönt az ezen okmány rendelkezései alapján 
felmerülő minden vitás esetben, kivéve azokat, amelyek az ezen okmányban említett nemzeti 
rendelkezésekből erednek”.

6. Ez a rendelkezés lényegében semmilyen felülbírálati hatáskört nem ad az Európai 
Parlamentnek a nemzeti hatóságok határozataival szemben, mivel a választási eredményeket 
csupán tudomásul veheti. Quid iuris tehát, ha egy tagállam olyan saját belső rendelkezése 
alapján nyilatkozik, amely ellentétes az 1976. évi Okmánnyal, illetve általában is az 
elsődleges joggal? És quid iuris, ha egy képviselő megválasztását olyan közigazgatási vagy 
bírósági határozat eredményeképpen nyilvánítják ki, amely választással kapcsolatos 
kifogásnak adott helyt és amely esztelen nemzeti rendelkezéseken alapul?

7. Ha szó szerint vesszük a 12. cikk szövegét, akkor a Parlamentnek – amely szuverén testület 
– le kellene mondania arról a jogáról, hogy meghatározza saját összetételét és belenyugvással 
el kellene fogadnia a tagállamok akaratát.

8. Hasonló probléma már felmerült abban ez esetben, amikor az Európai Parlament plenáris 
ülése úgy határozott, hogy nem fogadja el Donnici út mandátumát, ellenben igazolja Occhetto 
úrét (lásd az Európai Parlament 2007. május 24-i határozatát (2007/2121(REG) eljárás). 
Ekkor Occhetto úr saját mandátumáról való lemondását – a lemondás következményeképpen 
helyette Donnici úr került volna be a Parlamentbe – a Parlament, szembeszegülve az illetékes 
nemzeti hatóságok határozatával, semmisnek nyilvánította, mivel a lemondás az 1976. évi 
Okmány betűjével és szellemével ellenkező politikai megállapodás talaján született1.

9. Egyébként az 1976. évi Okmány 13. cikkének (3) bekezdése úgy intézkedik, hogy „Abban 
az esetben, ha az Európai Parlament képviselőjének mandátuma valamely tagállam hatályos 
nemzeti rendelkezéseinek következtében üresedik meg, a mandátum e rendelkezések 
alkalmazásaképpen megszűnik. Az illetékes nemzeti hatóságok erről tájékoztatják az Európai 
Parlamentet.”

10. Itt ugyanaz a helyzet: Az Európai Parlament semmilyen felülbírálati joggal nem 
rendelkezik a nemzeti hatóságok határozataival szemben, amelyek tehát akár úgy is 

                                               
1 Emlékeztetünk rá, hogy a szóban forgó határozatot Donnici úr (T-215/07 ügy) és az olasz kormány (C-393/07 
ügy) megtámadta és a vonatkozó eljárások még nem zárultak le.
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dönthetnek, hogy egy képviselőt a helyén tartanak. Itt is felmerül a mandátum 
megüresedésének problémája, amennyiben ezt a tagállam saját belső – az elsődleges joggal 
ellenkező – közigazgatási vagy bírósági rendelkezései alapján nyilvánítja ki.

11. Elméletileg hasonló problémával kellett volna szembesülnie Geremek úrnak is. Ugyanis 
egy 2006. október 18-i lengyel törvény a közhivatalok betöltőit (ide értve az Európai 
Parlament lengyel képviselőit is) arra kötelezte, hogy a törvény hatályba lépésétől számított 
egy hónapon belül írásban nyilatkozzanak arról, hogy az 1944-1990 közötti időszakban 
együttműködtek-e vagy sem a titkosrendőrséggel. A határidő lejárta után a nyilatkozattétel 
megtagadása hamis nyilatkozattétellel lett volna egyenértékű, amelyet büntetőjogi 
felelősségre vonás követhet és annak a mandátumnak a megüresedéséhez vezethet, amelynek 
birtokosa a nyilatkozattételt megtagadta. Ugyanis a lengyel jogrend úgy rendelkezik, hogy az 
európai parlamenti mandátum akár csekély súlyú büntetőjogi elmarasztalás következtében is 
megüresedik, ellentétben a nemzeti képviselők esetében hatályos sokkal enyhébb 
szabályozással. Geremek úr megtagadta a nyilatkozattételt és ezzel kitette magát az 
elmarasztalás kockázatának, s egyúttal annak is, hogy elveszíti parlamenti mandátumát.

12. Igaz, hogy éppen akkor a lengyel Alkotmánybíróság döntésével a törvényt 
jogszerűtlennek nyilvánította, de ennek hiányában az Európai Parlament nem tehetett volna 
mást, mint hogy belenyugvással elfogadja a nemzeti hatóságok – a legelemibb szabadságjogi 
elvekkel nyilvánvalóan ellentétes – határozatát.

13. Mintha ez még nem volna éppen elég, az Okmány hiányosságai még inkább 
szembetűnnek annak fényében, hogy az Európai Parlament – akár a megbízatás igazolása, 
akár a mandátum megüresedése esetén – nem rendelkezik semmilyen azonnali reagálási 
lehetőséggel, ha a nemzeti hatóságok rendelkezései ellentmondanak az elsődleges jognak. 
Ugyanis a hatályos jog alapján az egyetlen lehetséges út az, hogy felkérik a Bizottságot 
szabálysértési eljárás megindítására a szóban forgó tagállam ellen. Ugyanakkor a jelenlegi 
helyzetben ez a felkérés nem kényszerítő erejű, mivel a szabálysértési eljárás a Bizottság 
kizárólagos (és diszkrecionális) hatáskörébe tartozik.

III. Az előadó álláspontja

1. Az előbbiek alapján a megkeresett illetékes Alkotmányügyi Bizottság számára készített 
véleményben a vélemény előadója elsősorban az Okmány 12. és 13. cikkének módosítására 
szeretne javaslatot tenni annak érdekében, hogy az Európai Parlamentnek lehetősége nyíljon 
annak megvizsgálására, hogy a nemzeti hatóságok által a megválasztás tényének 
kinyilvánítása és a mandátum megüresedése tekintetében hozott határozatok megfelelnek-e az 
Okmány betűjének és szellemének.

2. E célból a következő megoldások jöhetnek szóba:

a) az Európai Parlament hatáskört kap saját tagjai megbízatása igazolására a 
tagállamok által kinyilvánított eredmények alapján, továbbá autonóm módon 
határoz az ehhez kapcsolódó kifogásokról, az Okmány 12. cikkének szövege 
pedig a következőképpen módosulhatna: „Az Európai Parlament az Európai 
Parlament tagjainak megbízatását a tagállamok által hivatalosan 
kinyilvánított eredmények alapján igazolja, továbbá határoz az ezen Okmány 
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egyéb rendelkezéseinek alapján felmerülő esetleges kifogásokról”;

b) az Európai Parlamentnek legyen módja a Bírósághoz fordulni és előzetes 
nyilatkozatot kérni arról, hogy a nemzeti hatóságok választásokkal összefüggő 
határozatai összeférnek-e a közösségi joggal (gondoljunk az EK-Szerződés 
300. cikkének nemzetközi megállapodásokra vonatkozó (6) bekezdésére), és 
abban az esetben, ha a Bíróság összeférhetetlenséget állapít meg, járhasson el –
a nemzeti hatóságoktól függetlenül – a megbízatás igazolása vagy a mandátum 
megüresedése elleni kifogástétel tekintetében;

c) az Európai Parlamentnek saját előjogai védelmében és a tagállam által 
elkövetett szabálysértés leleplezése érdekében legyen joga közvetlenül – a 
Bizottság kezdeményezésétől függetlenül – a Bírósághoz fordulni;

d) kiegészítésképpen a Bizottság – a felelős biztos személyében – legyen köteles 
az Európai Parlament előtt kifejteni azokat az okokat, amelyek miatt a 
kollégium úgy határozott, hogy – a Parlament erre vonatkozó kérésével 
ellentétesen – nem indít szabálysértési eljárást a Parlament előjogainak 
megsértésével vádolt tagállam ellen.

3. A vélemény előadójától nem idegen az a gondolat sem, hogy bizonyos szigorúan vett 
választójogi elvek bevezetése is megfontolandó lehet:

a) létrehozható egy vagy több határokon átnyúló (azaz több tagállamot érintő) 
választókörzet, nevezetesen annak függvényében hogy, az EK-Szerződés 191. 
cikke mekkora fontosságot tulajdonít az európai jelentőségű politikai 
pártoknak;

b) az összeférhetetlenség európai értelmezése (lásd az Okmány 7. cikkének (1) 
bekezdését) mellett – legalább csírájában – elképzelhető a választhatóság és a 
mandátum megüresedése európai fogalmának bevezetése;

c) megerősítést kaphatna a népszuverenitás tiszteletben tartása, oly módon, hogy 
a megválasztottak sora a szavazás után párthatározatok vagy pártegyezségek 
révén ne legyen módosítható1. 

4. Nyilvánvaló, hogy – mivel az 1976. évi Okmány rendelkezései alapján benyújtott választási 
kifogásoknak mindenképpen az Európai Parlament az „elbírálója” (lásd a 12. cikket) – minél 
több kellően részletes rendelkezés kerül be az Okmányba, a Parlament annál inkább képes 
lesz saját összetételét a nemzeti hatóságoktól független módon meghatározni.

                                               
1 Úgy tűnik, egyes nemzeti jogrendek ezt lehetővé tennék.

Adlib Express Watermark



PE404.816v02-00 6/6 DT\724597HU.doc

Külső fordítás

HU

Adlib Express Watermark


	724597hu.doc

