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Politikai háttér1.

Az Európai Unióról szóló szerződésekben (17–22. cikk) szereplő, az uniós 
polgársághoz fűződő jogok értelmében, ha az uniós polgár származási tagállama és 
lakóhely szerinti tagállama eltérő, a polgár választhat, hogy a kettő közül melyikben 
vesz részt az európai parlamenti választásokon. Az európai parlamenti választásokon 
való részvétel az aktív és passzív választójogot egyaránt magában foglalja. A
93/109/EK irányelv tartalmazza az olyan államban történő aktív és passzív választójog 
alapelveit, amelynek az uniós polgár nem állampolgára. Ugyanannak a parlamenti 
választásnak az alkalmával senki nem szavazhat egynél több alkalommal, és nem 
jelöltetheti magát egynél több tagállamban (az irányelv 4. cikke). 

A 93/109/EK irányelvet abban az időben fogadták el, amikor az Európai Unió
mindössze tizenkét tagállamból állt. E hatásvizsgálatot azért kezdeményezték, hogy 
további információkkal szolgáljanak az irányelv elfogadása óta eltelt időszakban 
felmerült problémákról, és javaslatot tegyenek a huszonhét tagúra bővült Unió
parlamenti választásai kapcsán keletkezett kihívások megoldására, azaz azoknak a 
korábban már észlelt problémáknak a megoldására, amelyeket a tagállamok választási 
rendszereinek egyre növekvő sokfélesége még inkább kiélez. 

Politikai célkitűzések2.

A 93/109/EK irányelv az alábbi szakpolitikai célkitűzéseket tartalmazza:

Általános célkitűzések:

Valamennyi uniós polgár részvételének biztosítása az európai parlamenti •
választásokon.

Valamennyi uniós polgár részvételének ösztönzése az európai parlamenti •
választásokon.

A választójoghoz való egyenlő hozzáférés biztosítása (a •
megkülönböztetésmentesség elve) az európai uniós polgárok számára, azaz annak 
biztosítása, hogy a lakóhelyük szerinti tagállamban az adott ország 
állampolgáraival azonos választójoggal rendelkezzenek.

Egyedi célkitűzések:

Az aktív választójog kétszeres gyakorlásának megakadályozása az európai •
parlamenti választásokon.

A passzív választójog kétszeres gyakorlásának megakadályozása az európai •
parlamenti választásokon.

Az akadályok enyhítése az európai parlamenti választásokon a lakóhelyük szerinti •
tagállamban passzív választójogukkal élni kívánó európai uniós polgárok 
számára.
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A jelenlegi rendszer hiányosságai az aktív és passzív választójog kétszeres 3.
gyakorlásának megakadályozása terén

Választási részvétel és kettős szavazás

A 2004. évi európai parlamenti választások idején több mint 5,5 millió, az 
állampolgárságától eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező választókorú uniós 
polgár élt a huszonöt uniós tagállamban.

A 2004. évi európai parlamenti választásokon az átlagos részvételi arány 45,7% volt. 
Az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok 
részvételi aránya alacsonyabb volt: abban a hat országban, ahol rendelkezésre állnak 
az e polgárok részvételi arányára vonatkozó adatok (vagy becsült adatok), az átlagos 
részvétel 19,6% volt. 

A jelenlegi információcsere-rendszer gyakorlati nehézségei

A 93/109/EK irányelv két eszközt hozott létre a kettős szavazás és kettős jelöltállítás 
kiküszöbölésére: először is azt, hogy az állampolgárságuktól eltérő tagállamban 
szavazati jogukat gyakorló uniós polgároknak hivatalos nyilatkozatot kellett tenniük 
arról, hogy szavazati, illetőleg jelöltként történő szereplési jogukkal kizárólag a 
lakóhelyük szerinti tagállamban élnek; másodszor pedig azt, hogy a tagállamok 
kötelesek információt cserélni más tagállamok azon állampolgárairól, akiket felvettek 
a névjegyzékbe, illetőleg akik jelöltették magukat, és mindent meg kell tenniük annak 
érdekében, hogy állampolgáraik ne szavazhassanak kétszer, illetőleg ne jelöltethessék 
magukat több tagállamban. E célból információcsere-rendszert hoztak létre a 
tagállamok között. A rendszert három európai parlamenti választáson alkalmazták: 
1994-ben, 1999-ben és 2004-ben. 

Az információcsere-rendszer legjelentősebb árnyoldalai a következők: a tagállamok 
nem kapnak elegendő adatot a magánszemélynek a meglévő nemzeti 
nyilvántartásokban történő azonosításához; nehézségek a nevek átírásával 
kapcsolatban; az adatok túl későn érkeznek be ahhoz, hogy feldolgozhassák azokat; 
az információkat igen eltérő formátumban továbbítják (pl. nyomtatott formátumban, 
lemezen vagy CD-ROM-on), ami megakadályozza az automatikus feldolgozást. A 
rendszer továbbá megvonta a szavazati jogot néhány polgártól. Mi több, nem tudható, 
hogy a rendszer csökkentette-e a kettős szavazás előfordulását. 2004-ben két 
tagállamban fedeztek fel kettős szavazást: 4 esetet Luxemburgban és mintegy 120 
esetet Németországban. 

Mindent összevetve, a tagállamok terhesnek és kevéssé hatékonynak tartják a 
rendszert. 

A legtöbb nehézség a tagállamok egymással össze nem hangolt választási rendszerei 
közti különbségekből, valamint abból adódnak, hogy miként dolgozzák fel a nemzeti 
nyilvántartásokat a tagállamokban, és milyen információkat tartalmaznak a 
nyilvántartások. Ez az egyik legfőbb akadálya annak, hogy gyorsan és hatékonyan 
cseréljenek információt az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel 
rendelkező uniós szavazópolgárokról. 
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Tizenöt tagállam adott meg becsült adatokat a 2004. évi választás céljára használt 
információcsere-rendszerhez alkalmazott erőforrásokról. Csupán e tagállamok becsült 
költsége 981 000 euró volt. A rendszer költségeinek jelentős hányada a nem megfelel
ő információk cseréje miatt keletkezett. Az állampolgárságuktól eltérő tagállamban 
lakóhellyel rendelkező uniós polgárok számának növekedése és az Európai Unió b
ővítése miatt a költségek valószínűleg emelkednének, ha a rendszer a jelenlegi 
állapotában maradna. 

A hatásvizsgálat keretében kidolgozott számos lehetőség közül az aktív és passzív 
választójog kétszeres gyakorlásának kérdésében leginkább a következők 
alkalmazhatók:

1. választási lehetőség – A jelenlegi helyzet fenntartása

A jelenlegi helyzethez képest nem történik változás, azaz fennmaradnak a következők:

A jelenlegi információcsere-rendszer a tagállamok között. E rendszer keretei •
között a lakóhely szerinti állam feladata az országban magukat aktív (vagy passzív) 
választójog gyakorlása érdekében nyilvántartásba vetető, az állampolgárságuktól 
eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok adatainak továbbítása a 
származási tagállam felé, amely ezt követően – a kettős szavazás megakadályozása 
céljából – törli a polgárt saját szavazói névjegyzékéből. A Bizottság a 
tagállamokkal együtt iránymutatásokat dolgozott ki arra vonatkozóan, hogy milyen 
információkat cseréljenek, és hogyan történjen az információcsere. 

Az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós •
polgárok hivatalos nyilatkozata, amelyet a névjegyzékbe vételkor, illetőleg a 
jelöltetésükről szóló kérelem benyújtásakor tesznek a lakóhelyük szerinti 
tagállamban; a nyilatkozatban kijelentik, hogy kizárólag a lakóhelyük szerinti 
tagállamban, nem pedig származási tagállamukban szavaznak (a 93/109/EK 
irányelv 9. és 10. cikke), és kizárólag a lakóhelyük szerinti tagállamban jelöltetik 
magukat (10. cikk).

2. választási lehetőség – A jelenlegi információcsere-rendszer eltörlése, azonban az 
aktív és passzív választójog kétszeres gyakorlásának tilalmáról szóló nyilatkozat 
fenntartása, szankciók és utólagos ellenőrzés bevezetése 

Ez a választási lehetőség a 93/109/EK irányelv alábbi módosításait jelentené:

A jelenlegi információcsere-rendszer eltörlése, azonban ezzel egyidejűleg az •
állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok által 
arról tett nyilatkozat fenntartása, hogy ugyanazon európai parlamenti választáson 
nem szavaznak, illetőleg nem jelöltetik magukat két tagállamban;

Szankciók bevezetése kettős szavazásért;•

Utólagos ellenőrzés bevezetése kettős szavazás előfordulását illetően.•



HU 6 HU

3. választási lehetőség – A jelenlegi információcsere-rendszer tökéletesítése

E lehetőség keretében a jelenlegi információcsere-rendszer az adminisztratív és m
űködési eljárások tekintetében az alábbi módon tökéletesíthető lenne, hogy biztosítsa
az egységességet az egész Unióban:

Egyetlen, összehangolt határidő megállapítása az információcsere végrehajtására; •

A kicserélendő információk jelenlegi formátumának átdolgozása, hogy valamennyi •
tagállam megkapjon minden, a saját állampolgárai azonosításához szükséges 
információt, amikor tájékoztatást kap;

Annak előírása, hogy valamennyi információt egyetlen meghatározott eszközzel •
kell továbbítani elektronikus úton, így biztosítható ugyanis az összes információ
automatikus feldolgozhatósága; 

A görög és a cirill ábécé használatának bevezetése; és•

A tagállamok számára kötelező volna polgáraik hivatalos tájékoztatása a választói •
névjegyzékből való törlésről.

A tagállamok valószínűleg komitológiai eljárásban elfogadott bizottsági határozat 
alapján hajtanák végre a rendszert. 

4. választási lehetőség – Európai parlamenti választói névjegyzék összeállítása

E választási lehetőség értelmében valamennyi tagállam választói névjegyzékét egyetlen 
közös, az összes tagállamra vonatkozó európai parlamenti választói névjegyzékbe 
egyesítenék. Ennek egyik változata lenne a nemzeti nyilvántartások feldolgozási 
módjainak és az e nyilvántartásokban tárolt információk teljes körű harmonizálása. A 
tagállamok megosztanák egymással a választói névjegyzékkel kapcsolatos 
információkat.

A 93/109/EK irányelv módosításain túl ez a választási lehetőség a választásokról 
szóló (a 76/787/ESZAK, EGK, Euratom határozathoz csatolt) 1976. évi okmány
módosítását is szükségessé tenné. 

A választási lehetőségek értékelése

Az aktív és passzív választójog kétszeres gyakorlásának kiküszöbölésére létrehozott rendszer tökéletesítésére 
irányuló választási lehetőségek értékelése
Elérendő célkitűzés / célba vett probléma Választási lehetőségek (a várható hatás osztályozása (-tól-ig): - (nincs 

hatása a célkitűzés elérésére) – üüüü (a célkitűzést teljes mértékben 
megvalósítja)
1. választási l.: 
Jelenlegi 
helyzet

2. választási l.: A 
jelenlegi 
információcsere-
rendszer 
megszüntetése

3. választási l.: 
A jelenlegi 
rendszer 
tökéletesítése

4. választási l.: 
Európai uniós 
választói 
névjegyzék 
összeállítása

Az aktív választójog kétszeres 
gyakorlásának kiküszöbölése az európai 
parlamenti választásokon

üüü üüüü üüüü üüüü
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A passzív választójog kétszeres 
gyakorlásának kiküszöbölése az európai 
parlamenti választásokon

üüü üüüü üüüü üüüü

Valamennyi uniós polgár részvételének 
biztosítása az európai parlamenti 
választásokon

üü üüüü üüüü üüüü

Az uniós polgárok részvételének ösztönzése
az európai parlamenti választásokon

üü üü üü üüü

A választójog gyakorlásának egyenlő
mértékű biztosítása (a 
megkülönböztetésmentesség elve) valamennyi 
uniós polgár számára, hogy a lakóhelyük 
szerinti tagállamban az adott tagállam 
állampolgáraival azonos választójoggal 
rendelkezzenek

üüüü üüüü üüüü üüüüü

Alapvető jogok
* Aktív és passzív választójog az európai 
parlamenti választásokon (39. cikk)

üüü üüü üüüü üüüüü

* A személyes adatok védelme (8. cikk) ü üüü ü üüü
A jelenlegi helyzethez viszonyított költségek
+ a jelenleginél magasabb költségszint; 0 
változatlan költségszint; - a jelenleginél 
alacsonyabb költségszint

0 - 0 +

A legkedvezőbbnek ítélt választási lehetőség 

Az értékelés, valamint a választási lehetőségek különböző szempontok szerinti 
összehasonlítása alapján – a politika célkitűzéseinek megvalósítása; az alapvető jogok 
érvényesülésének elősegítése és tiszteletben tartása; a tagállamok és az érdekelt felek 
álláspontja; célszerűség és költségek – az aktív és passzív választójog kétszeres 
gyakorlásának kiküszöbölésére irányuló rendszer hibáinak kezelésére vonatkozóan a 
legkedvezőbb a 2. választási lehetőség (a jelenlegi információcsere-rendszer eltörlése, 
azonban az aktív és passzív választójog kétszeres gyakorlásának tilalmáról szóló
nyilatkozat fenntartása, szankciók és utólagos ellenőrzés bevezetése). E változat 
megvalósulása esetén megszűnne annak kockázata, hogy egyes polgárokat tévesen
törölnek a választói névjegyzékből, vagy nem tájékoztatják őket a választói 
névjegyzékből történt törlésükről, ezért nem tudnak szavazni. A tagállamok közti 
információcsere költségeit megtakarítanánk. Az aktív választójog kétszeres
gyakorlásáért kirótt szankció valószínűleg elrettent az aktív választójog kétszeres 
gyakorlásának elkövetésétől. 

Az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok 
aktív választójoga kétszeres gyakorlásának előfordulását ellenőrizni kell. Ha az összes 
szavazó nevéről és részletes adatairól elektronikus nyilvántartást vezetnének, ez az 
eljárás műszakilag egyszerű volna. Jelenleg azonban nem minden tagállam vezet ilyen 
elektronikus nyilvántartást. 

Az előzetes elemzés alapján nem valószínű, hogy 2009 előtt költségkímélő ellenőrző
rendszert lehetne üzembe helyezni. A következő választásokra azonban minden 
bizonnyal megvalósítható lenne. 2009-ben az ellenőrző rendszer helyett megelőző
intézkedéseket lehetne életbe léptetni (pl. az aktív választójog kétszeres gyakorlása
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esetén kirovandó új szankció reklámozása, az utólagos ellenőrzés „könnyített”
rendszerei olyan helyzetekben, ahol valószínűsíthető, hogy az aktív választójog 
kétszeres gyakorlása előfordul). Ki kell emelni, hogy a korábbi európai parlamenti 
választások esetében nincs bizonyíték az aktív választójog kétszeres gyakorlásának 
gyakori előfordulására. 

Az európai parlamenti választáson magukat jelöltető, az állampolgárságuktól 4.
eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárokra nehezedő súlyos 
adminisztratív teher

2004-ben összesen 8 974 képviselőjelölt indult az európai parlamenti választásokon. 
Közülük 8 917-en származási országukban jelöltették magukat, és csupán 57 jelölt 
volt az állampolgárságától eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgár. 

Bizonyított tény, hogy az állampolgárságuktól eltérő tagállamban magukat képvisel
őnek jelöltető uniós polgárok száma magasabb lett volna, ha nem kellett volna a 
származási országuk illetékes hatóságai által kiadott hiteles tanúsítvánnyal igazolniuk, 
hogy nincsenek megfosztva a választhatóság jogától. Három ország számolt be 
nehézségekről e kötelezettséggel kapcsolatban, ahol a problémák következtében az 
állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárokat a 
lakóhelyük szerinti országban a jelölésből kizárták. Az igazolás bemutatására irányuló
jelenlegi kötelezettség tehát hátrányos hatást gyakorolt az állampolgárságuktól eltérő
tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgár képviselőjelöltek részvételére a 
lakóhelyük szerinti országban.

Súlyos adminisztratív teher

Néhány tagállamban nem írják elő egyértelműen, illetőleg nem szabályozzák, hogy 
melyik nemzeti hatóság rendelkezik hatáskörrel a kötelező igazolás kiadására, amelyet 
az uniós polgárok jelenleg kötelesek származási országuktól beszerezni annak 
bizonyítására, hogy amikor a lakóhelyük szerinti országban az európai parlamenti 
választásokra képviselőjelöltként jelöltetik magukat, akkor rendelkeznek a 
választhatóság jogával. Az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel 
rendelkező uniós képviselőjelöltekkel készített interjúk tanúsága szerint nehézségbe 
ütközik a származási országukban működő, hatáskörrel rendelkező hatóságokkal 
történő kapcsolatfelvétel és az igazolás határidőre történő beszerzése.

A hatásvizsgálat keretében kidolgozott számos lehetőség közül az aktív és passzív 
választójog kétszeres gyakorlásának kiküszöbölésére leginkább a következők 
alkalmazhatók: 

1. választási lehetőség – A jelenlegi helyzet fenntartása

Nincs változás: amikor az uniós polgár az európai parlamenti választáson a lakóhelye 
szerinti tagállamban jelölteti magát, és erre vonatkozóan kérelmet ad be, a származási 
tagállam által kiadott igazolást is be kell nyújtania (6. és 10. cikk). 

2. választási lehetőség – A jelenlegi rendszer finomítása

Ez a választási lehetőség magában foglalhatná például tájékoztató kampány 



HU 9 HU

kidolgozását EU-szerte, amelynek keretében nyilvánosságra hoznák a 
választhatóságról szóló igazolás kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságok teljes 
listáját olyan polgárok számára, akik a lakóhelyük szerinti tagállamban kívánják 
jelöltetni magukat. 

3. választási lehetőség – A jelölt azon kötelezettségének eltörlése, hogy szerezzen be 
igazolást a származási ország hatáskörrel rendelkező hatóságaitól arról, hogy nincs 
megfosztva a választhatóság jogától; ehelyett az erről szóló kijelentés beépítése a 
jelölt által a 10. cikk (1) bekezdése értelmében kötelezően benyújtandó hivatalos 
nyilatkozatba 

A jelölt által kötelezően benyújtandó nyilatkozatba beépítendő új kijelentésen túlmen
ően ez a választási lehetőség bevezetné a lakóhely szerinti tagállam ellenőrzési jogát 
arra vonatkozóan, hogy az érintett polgárt valóban nem fosztották-e meg a 
választhatóság jogától; az ellenőrzés úgy történne, hogy e nyilatkozatról értesítenék a 
származási tagállamot. 

A választási lehetőségek értékelése
Az európai parlamenti választásokon az állampolgárságuktól eltérő tagállamban magukat jelöltetni 
kívánó uniós képviselőjelöltekre nehezedő súlyos adminisztratív teher kezelésére irányuló választási lehet
őségek értékelése
Elérendő célkitűzés / célba vett 
probléma

Választási lehetőségek (a várható hatás osztályozása (-tól-ig): - 
(nincs hatása a célkitűzés elérésére) – üüüü (a célkitűzést teljes 
mértékben megvalósítja)

1. választási l.: 
Jelenlegi helyzet

2. választási l.: 
A jelenlegi rendszer 
finomítása

3. választási l.: 
A jelöltek igazolás-
benyújtási 
kötelezettségének 
eltörlése

Az európai parlamenti választásokon 
magukat a lakóhelyük szerinti 
tagállamban jelöltetni kívánó uniós 
polgárokra nehezedő akadályok 
enyhítése

ü üüü üüüü

Valamennyi uniós polgár részvételének 
biztosítása az európai parlamenti 
választásokon

ü üü üüü

Az uniós polgárok részvételének 
ösztönzése az európai parlamenti 
választásokon

ü üü üüü

A választójog gyakorlásának egyenlő
mértékű biztosítása (a 
megkülönböztetésmentesség elve) 
valamennyi uniós polgár számára, azaz 
annak biztosítása, hogy a lakóhelyük 
szerinti tagállamban az adott tagállam 
állampolgáraival megegyező
választójoggal rendelkezzenek

ü ü üü

Alapvető jogok
* Aktív és passzív választójog az európai 
parlamenti választásokon (39. cikk)

- üüü üüüü

* A személyes adatok védelme (8. cikk) üüüüü üüüüü üü
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A jelenlegi helyzethez viszonyított 
költségek
+ a jelenleginél magasabb költségszint; 
0 változatlan költségszint; - a 
jelenleginél alacsonyabb költségszint

0 + 0

A legkedvezőbbnek ítélt választási lehetőség 

Az állampolgárságuktól eltérő tagállamban magukat képviselőnek jelöltetni kívánó
uniós polgárok európai parlamenti választásokon fennálló súlyos adminisztratív 
terhének enyhítése vonatkozásában a legkedvezőbb a 3. választási lehetőség (a jelölt 
azon kötelezettségének eltörlése, hogy szerezzen be igazolást a származási ország 
hatáskörrel rendelkező hatóságaitól arról, hogy nincs megfosztva a választhatóság 
jogától; ehelyett az erről szóló kijelentés beépítése a jelölt által a 10. cikk (1) 
bekezdése értelmében kötelezően benyújtandó hivatalos nyilatkozatba).

E választási lehetőség eredményeképpen az állampolgárságuktól eltérő tagállamban 
magukat jelöltetni kívánó uniós polgárok nehézségei nagymértékben csökkennének, 
mivel csupán hivatalos nyilatkozatot kellene benyújtaniuk (nem pedig hatósági 
igazolást). 

A tagállamoknak a származási tagállam értesítése útján lehetőségük lenne ellenőrizni a 
hivatalos nyilatkozat hitelességét. Összességében a legkedvezőbbnek ítélt választási 
lehetőség „társadalmi költsége” alacsony lenne. 

Szubszidiaritás, arányosság és uniós hozzáadott érték5.

A jelenlegi információcsere-rendszer hibáinak kezelésére a legkedvezőbbnek ítélt 
választási lehetőség szerint nem vezetnének be intézkedéseket a tagállamok választási 
rendszereinek összehangolására, sem közös cselekvést a célok eléréséhez szükséges 
mértéken túl. A kérdés transznacionális jellege miatt – azaz hogy a polgárok egyazon 
európai parlamenti választáson több tagállamban nem szavazhatnak és nem is 
jelöltethetik magukat – a tagállamok között együttműködés szükséges. 

Az a követelmény, hogy ne vezessenek be intézkedéseket a tagállamok választási 
rendszereinek összehangolására, illetőleg közös cselekvést a célok eléréséhez 
szükséges mértéken túl, a képviselőjelöltekre nehezedő súlyos bürokratikus teher 
enyhítése vonatkozásában legkedvezőbbnek ítélt választási lehetőségre is érvényes. Az 
állampolgárságuktól eltérő tagállamban szavazati jogukkal élő uniós polgárok 
nyilatkozatai ellenőrzési lehetőségének bevezetése abból a szempontból is hasznos 
lehetne, hogy aki az egyik tagállamban a jelölésből kizárt személynek bizonyul, az más 
tagállamban se jelöltethesse magát. 

Az uniós cselekvés hiánya jelentősen sértené az uniós polgárok jogos érdekét, akiknek 
jogos elvárása, hogy senki ne élhessen vissza a választási rendszerrel akként, hogy 
ugyanazon az európai uniós választáson többször szavaz, vagy valamely tagállamban 
annak ellenére jelölteti magát, hogy egy másik tagállamban elvesztette ezt a jogát. A
kedvezőnek ítélt választási lehetőségek tehát megfelelnének a polgárok alapvető
jogainak védelmét és biztosítását előíró uniós kötelezettségnek. Így a közös cselekvés 
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mindkét kedvezőnek ítélt választási lehetőség esetében tiszteletben tartja az Európai 
Unióról szóló szerződés 2. cikkében rögzített szubszidiaritás elvét, valamint az 
Európai Közösséget létrehozó szerződés 5. cikkében foglalt arányosság elvét. 


