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RÖVID INDOKOLÁS

I. A Bizottság javaslatának háttere

Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 19. cikke szerint „Minden uniós polgár, akinek 
lakóhelye olyan tagállamban van, amelynek nem állampolgára, a lakóhelye szerinti tagállam 
helyhatósági választásain választójoggal rendelkezik és választható ugyanolyan feltételekkel, 
mint az adott tagállam állampolgárai.” A szavazásra és a jelöltetésre vonatkozó jogok 
gyakorlásának részletes szabályait a 93/109/EK irányelv állapítja meg.

Ezen irányelv célja annak biztosítása, hogy minden uniós polgár részt vegyen az európai 
parlamenti választásokon, a polgárok részvételének ösztönzése e választásokon, és ugyanazon 
választójogi jogok biztosítása az ugyanazon országban lakó polgárok (állampolgárok és nem 
állampolgárok) számára1.

Ez az irányelv előírja, hogy ugyanannak a választásnak az alkalmával senki nem szavazhat 
egynél több alkalommal, és senki nem jelöltetheti magát egynél több tagállamban (az irányelv 
4. cikke)2.

A 2004. júniusi európai választások fényében azonban a Bizottság úgy vélte, hogy lehetséges 
volna a jogi eszköz egyszerűsítése, így benyújtotta ezt az irányelvre irányuló javaslatot. A 
javaslat előírja a tagállamok közötti információcsere eltörlését (13. cikk), a valótlan
nyilatkozatok szankcióira vonatkozó rendelkezések megerősítését (13. cikk), és a jelöltek 
választhatóság igazolására irányuló kötelezettségének eltörlését (6. és 10. cikk).

II. Az irányelv hatálya

Ez az irányelv csak azokra az uniós polgárokra vonatkozik, akik olyan tagállamban 
rendelkeznek lakóhellyel, amelynek nem állampolgárai. 
E tekintetben az irányelv nem foglalkozik a következő kérdésekkel:
- kettős állampolgárok
- harmadik államok polgárai

1. A kettős állampolgárság kérdése

A 2004-es európai választásokról szóló közleményében3 a Bizottság felveti a kettős, illetve 
többes (egynél több tagállambeli) állampolgársághoz esetlegesen kapcsolódó problémákat. 
Ebben az esetben lényegében lehetetlen biztosítani, hogy a polgár ne szavazzon egynél 
többször, amely ellentétes az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános 
választójog alapján történő választásáról szóló 1976. szeptember 20-i okmány 8. cikkével.
Ez a kérdés nem tartozik a 93/109/EK irányelv hatálya alá, viszont a több országban történő 

  
1 SEC(2006)1647.
2 az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló 1976. 
szeptember 20-i okmány 8. cikke.
3 COM(2006)0790.
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szavazás egyik lehetséges forrása, ennél fogva a Bizottságnak tanulmányoznia kellene az 
ilyen helyzetek elkerülésének lehetőségeit.

2. Harmadik országok állampolgárai

Ez az irányelv csak az uniós polgárokat érinti, így nem vonatkozik harmadik országok 
állampolgárainak az európai parlamenti választásokon való esetleges részvételére. 
Mindamellett említést érdemel az Európai Közösségek Bírósága ítélkezési gyakorlatának 
közelmúltbeli fejlődése e kérdésben. Lényegében azzal a kérdéssel fordultak a Bírósághoz, 
hogy egy tagállam kiterjesztheti-e az európai parlamenti választásokon való szavazati jog
gyakorlását harmadik ország állampolgáraira – ebben az esetben a Commonwealth bizonyos 
követelményeinek („qualifying Commonwealth citizens”) megfelelő polgáraira – akik európai 
területen – itt Gibraltárban – laknak.

A Bíróság a 2006. szeptember 12-i ítéletében1 emlékeztet arra, hogy sem az EK 190. cikk, 
sem az 1976-os okmány nem határozza meg kifejezetten, és pontosan, hogy az európai 
parlamenti választásokon kik rendelkeznek aktív és passzív választójoggal2, míg az 1976-os 
okmány 8. cikke szerint a választási eljárásra az egyes tagállamok saját nemzeti rendelkezései 
irányadók3. A Bíróság megállapítja, hogy „az európai parlamenti választásokra vonatkozó 
aktív és passzív választójoggal rendelkezők körének meghatározása a közösségi jog 
tiszteletben tartása mellett az egyes tagállamok hatáskörébe tartozik, és az EK 189., EK 190., 
EK 17. és EK 19. cikkel nem ellentétes az, hogy a tagállamok saját állampolgáraikon és a 
területükön lakóhellyel rendelkező uniós polgárokon kívül aktív és passzív választójogot 
adnak velük szoros kapcsolatban álló, meghatározott személyeknek”. Ez az ítélet kiemeli 
tehát, hogy harmadik országok állampolgárai is rendelkezhetnek választójoggal és 
választhatók is lehetnek az európai parlamenti választásokon, azonban kizárólag a tagállamok 
biztosíthatják számukra, vagy tagadhatják meg tőlük ezt a jogot.

III. Az előadó álláspontja

Az előadó támogatja a Bizottságnak azt a célját, hogy egyszerűsítse azon európai polgárok 
eljárását, akik a lakóhelyük szerinti tagállamban szeretnének szavazni, vagy jelöltetni 
magukat.

Ez az irányelv hasznos és szükséges, amennyiben hozzájárul egy európai politikai közösség 
létrehozásához. Az Európai Unión belüli jelenlegi politikai helyzet sajnos nem teszi lehetővé 
egységes választási rendszer létrehozását. Mindeközben hasznos volna, ha a Bizottság a 2009-
es európai választások után ilyen tartalmú javaslatot tenne, amelyet majd a Tanács és a 
Parlament is tanulmányozhatna. 

Az előadó által benyújtott többi módosítás célja annak biztosítása, hogy a lakóhelyük szerinti 
államban szavazó uniós polgárokra alkalmazandó aktív és passzív választójogi szabályok 
azonosak legyenek az e tagállam állampolgáraira alkalmazandókkal, valamint az, hogy 

  
1 A C-145/04. sz. Spanyol Királyság kontra Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága ügy.
2 Az ítélet 70. pontja.
3 Az ítélet 69. pontja.



PA\664865HU.doc 5/11 PE 388.468v02-00

külső fordítás

HU

megkönnyítse az irányelv gyakorlati végrehajtását. 



PE 388.468v02-00 6/11 PA\664865HU.doc

külső fordítás

HU

MÓDOSÍTÁSOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja az Alkotmányügyi Bizottságot, 
mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(-1A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(-1a) Elsőrendű fontosságú a nem az 
állampolgárságuk szerinti tagállamban 
lakó uniós polgárok politikai jogai teljes 
körű gyakorlásának hatékony és gyakorlati 
biztosítása, amely jogok közül a 
legfontosabb az aktív és passzív választójog 
az európai parlamenti választásokon, a 
lakóhelyük szerinti államban.

Módosítás: 2
-1B) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(-1b) Sajnálatos, hogy az európai 
parlamenti választások nem tényleges 
európai választások, hanem – közös 
választási jog hiányában – huszonhét 
különböző választási rendszertől függenek, 
és ez a helyzet a jelenlegi politikai 
légkörben sajnos nem orvosolható.

Módosítás: 3
(2A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(2a) Ezen irányelv hatálya, illetve a 
Közösség hatásköre nem terjed ki a 
harmadik országok állampolgárainak a 
lakóhelyük szerinti tagállamban rendezett

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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választásokon való részvételéről szóló 
szabályok meghozatalára.

Módosítás: 4
1. CIKK 1A) PONT (új)

3. cikk (93/109/EK irányelv)

1a) A 3. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:
„Minden olyan személy, aki a 
referenciaidőpontban:
a) a Szerződés 8. cikke (1) bekezdésének 
második albekezdése szerinti uniós polgár,
és aki
b) nem állampolgára a lakóhelye szerint 
tagállamnak, de az aktív és passzív 
választójog tekintetében teljesíti mindazokat 
a feltételeket, amelyeket az adott állam joga 
saját állampolgárai számára előír, 
jogosult arra, hogy a lakóhelye szerinti 
tagállamban az európai parlamenti 
választásokon az e tagállam 
állampolgáraival megegyező szabályok 
szerint választó és választható legyen, 
kivéve ha ezektől a jogoktól a 6. és 7. cikk 
szerint megfosztották.
Amennyiben a lakóhely szerinti tagállam 
állampolgárai csak akkor választhatók, ha 
már egy meghatározott minimális 
időtartamon keresztül állampolgársággal 
rendelkeztek, azokat az uniós polgárokat, 
akik ugyanennyi ideje már állampolgárai 
valamely tagállamnak, úgy kell tekinteni, 
mint akik ezt a feltételt teljesítik.”

Indokolás

A tagállamok állampolgárai számára nyújtott különböző szavazási lehetőségeket (szavazás 
távolból, meghatalmazás útján, stb.) a közösségi választók számára is biztosítani kell.

Módosítás: 5
1. CIKK 2B) PONT
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6. cikk (3) bekezdés (93/109/EK irányelv)

(3) Az (2) bekezdés végrehajtása céljából a 
lakóhely szerinti tagállam értesíti a 
származás szerinti tagállamot a 10. cikk (1) 
bekezdésében említett nyilatkozatról. Ennek 
érdekében a származás szerinti tagállam 
megfelelő formában és időben tájékoztatást 
nyújt a szükséges és rendes körülmények 
között rendelkezésre álló adatokról; ez a 
tájékoztatás csak olyan adatokra terjedhet ki, 
amelyek e cikk végrehajtásához szigorúan 
szükségesek, és ezek az adatok csak erre a 
célra használhatók fel. Ha a nyújtott adatok a 
nyilatkozat tartalmát kétségessé teszik, a 
lakóhely szerinti tagállam megteszi a 
megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy 
az érintett személynek a választáson 
jelöltként való indulását megakadályozza.

(3) Az (2) bekezdés végrehajtása céljából a 
lakóhely szerinti tagállam a 10. cikk (2) 
bekezdésében szereplő formanyomtatvány 
megküldésével értesíti a származás szerinti 
tagállamot a 10. cikk (1) bekezdésében 
említett nyilatkozatról. Ennek érdekében a 
származás szerinti tagállam megfelelő 
formában és időben tájékoztatást nyújt a 
szükséges és rendes körülmények között 
rendelkezésre álló adatokról; ez a 
tájékoztatás csak olyan adatokra terjedhet ki, 
amelyek e cikk végrehajtásához szigorúan 
szükségesek, és ezek az adatok csak erre a 
célra használhatók fel. Ha a nyújtott adatok a 
nyilatkozat tartalmát kétségessé teszik, a 
lakóhely szerinti tagállam megteszi a 
megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy 
az érintett személynek a választáson 
jelöltként való indulását megakadályozza.

Indokolás

A 10. cikkben említett hivatalos nyilatkozatot a származás szerinti tagállam számára kell 
megküldeni. A tagállamoknak könnyebb lesz az ilyen nyilatkozatok kezelése, ha azonos a 
formátumuk.

Módosítás: 6
1. CIKK 3B) ÉS C) PONT

10. cikk (2) bekezdés (93/109/EK irányelv)

b) a (2) bekezdést el kell hagyni; b) a (2) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
„Ezt a hivatalos nyilatkozatot az I. 
mellékletben szereplő formanyomtatványon 
kell megtenni.”

c) a (3) bekezdés számozása (2) 
bekezdésre változik;

Indokolás

A 10. cikkben említett hivatalos nyilatkozatot a származás szerinti tagállam számára kell 
megküldeni. A tagállamoknak könnyebb lesz az ilyen nyilatkozatok kezelése, ha azonos a 
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formátumuk.

Módosítás: 7
1. CIKK 3A PONT (új)

12. cikk (93/109/EK irányelv)

3a) A 12. cikk a következő albekezdéssel 
egészül ki:
„A közösségi választópolgárok tekintetében
a választójoguk gyakorlására 
meghatározott részletes szabályok azonosak 
a lakóhely szerinti tagállam állampolgárai 
tekintetében meghatározottakkal.

Indokolás

A tagállamok állampolgárai számára nyújtott különböző szavazási lehetőségeket (szavazás 
távolból, meghatalmazás útján, stb..) a közösségi választók számára is lehetővé kell tenni.

Módosítás: 8
1. CIKK 4A. PONT (új)

15a. cikk (új) (93/109/EK irányelv)

4a) A IV. fejezet a 15a. cikkel egészül ki:
„A tagállamok ezen irányelv 
hatálybalépését követő hat hónapon belül 
értesítik a Bizottságot az ebből az 
irányelvből eredő kötelezettségek 
végrehajtására illetékes választási 
hatóságokról. A Bizottság ezeket az 
adatokat megküldi a tagállamoknak.”

Módosítás: 9
1. CIKK 5. PONT

16. cikk (93/109/EK irányelv)

A Bizottság a tagállamok által nyújtott 
információk alapján jelentést készít az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az 
ezen irányelvnek a 2009-es európai 
parlamenti választások során történő 
alkalmazásáról, amelyhez adott esetben 

A Bizottság a tagállamok által nyújtott 
információk alapján jelentést készít az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az 
ezen irányelvnek a 2009-es európai 
parlamenti választások során történő 
alkalmazásáról. Ezen információk alapján a 
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csatolja az irányelv módosítására irányuló 
javaslatot. Az említett jelentés 
mindenekelőtt a 4. és a 13. cikk 
alkalmazását fogja elemezni.

Bizottság a 2014-es európai parlamenti 
választásokra közös választási rendszerre 
irányuló javaslatot dolgoz ki.

Az első bekezdés alkalmazásában a 
tagállamok egymással együttműködve 
ellenőrzik a választások után az esetleges 
egynél többszöri szavazás, illetve egynél 
több helyen történő jelölés előfordulását; az 
ellenőrzések olyan helyzetekre 
összpontosíthatók, amelyekben az egynél 
többszöri szavazás, illetve egynél több 
helyen történő jelölés valószínűsége 
nagyobb.

A tagállamok egymással együttműködve 
ellenőrzik a választások után az esetleges 
egynél többszöri szavazás, illetve egynél 
több helyen történő jelölés előfordulását; az 
ellenőrzések olyan helyzetekre 
összpontosíthatók, amelyekben az egynél 
többszöri szavazás, illetve egynél több 
helyen történő jelölés valószínűsége 
nagyobb.

Módosítás: 10
1. CIKK 5A. PONT (új)

I. melléklet (új) (93/109/EK irányelv)

5a) A következő I. melléklettel egészül ki:

Indokolás

Hivatalos nyilatkozat, amennyiben az unió valamely polgára az európai parlamenti 
választásokon nem az állampolgársága szerinti tagállamban jelölteti magát.
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Lakóhely szerinti állam: ______________
Származás szerinti állam: ______________

Nyilatkozat az európai parlamenti választásokon
az állampolgárság szerinti tagállamtól eltérő államban

jelöltként történő részvételről
__________________

Alulírott

Vezetéknév:______________ 
Utónév:______________ 
született: ______________ 
______________ helyiségben.
Állampolgárság:______________ 
Személyi igazolvány/útlevél száma: ______________  kiállítás kelte: ___________ kiállítás 
helye: ___________

Lakcím a lakóhely szerinti államban:
__________________________________________  
__________________________________________ 
__________________________________________  

kijelentem, hogy 

A fentiekben megjelölt, lakóhely szerinti államtól eltérő államban nem indulok jelöltként 
az európai parlamenti választásokon;

A fentiekben megjelölt, származás szerinti államban nem fosztottak meg a passzív 
választójogomtól;

Választói névjegyzékbe való legutóbbi felvételem helye __________________-ban (származás 
szerinti állam):
__________________________________________ 

Tudomásul veszem, hogy az e nyilatkozatban megadott adatok helytelensége a lakóhelyem 
szerinti állam jogszabályai szerint büntethető.

Kelt _______________ , _______________-án/én.

Aláírás:
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