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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

on a proposal for a modification of the Act concerning the election of the members of the 
European Parliament by direct universal suffrage of 20 September 1976
(2009/2134(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján 
történő választásáról szóló, az 1976. szeptember 20-i tanácsi határozathoz csatolt, 
módosított okmányra1, különösen annak 14. cikkére,

– tekintettel a Parlament választási eljárásáról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen az 
1998. július 15-i állásfoglalására2,

– tekintettel az Európai Parlament összetételéről szóló, 2007. október 11-i állásfoglalására3,

– tekintettel a 2007. december 14-én tartott Európai Tanács elnökségének következtetéseire,

– tekintettel az Európai Unió alapjogi chartájának 39. cikkére,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSz.) 9., 10., 14. cikke (2) bekezdésére, 
a 48. cikk (2), (3) és (4) bekezdésére, valamint az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (EUMSz.) 22. és 223. cikkére

– tekintettel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. sz. jegyzőkönyvre,

– tekintettel eljárási szabályzata 41. cikkére, 48. cikke (3) bekezdésére és 74a. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A7-0000/2010),
mivel:

A. a Parlament jogosult reformot kezdeményezni saját választási eljárásáról, illetve jogosult, 
hogy egyetértését adja hozzá,

B. a Parlament jogosult reformot kezdeményezni saját választási eljárásáról, illetve jogosult, 
hogy egyetértését adja hozzá,

C. a Parlament jogosult a Szerződések felülvizsgálatát kezdeményezni,

D. a Parlamentet 1979 óta ötévente közvetlenül választották meg, és annak jogkörei és 
befolyása nőtt ezen időszak alatt, főként a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének 
eredményeképpen,

E. még egy egységes választási eljárásról született megállapodás hiányában is fokozatosan 

                                               
1 A 93/81 (HL L 33., 1993.9.2., 15. o.) tanácsi határozattal és a 2002/772/EK, Euratom tanácsi határozattal (HL 
L 283., 10.21., 1. o.) módosított 76/787/Eszak, EGK, Euratom tanácsi határozat (HL L 278., 1976.10.8.,. 1. o.)
2 HL L 292., 1998.9.21. 66. o.
3 HL C 227. E, 2008.9.4., 132. o.
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közeledtek egymáshoz a választási rendszerek ezen időszak alatt, nevezetesen az arányos 
képviselet 1999-ben történt egyetemes elfogadásával, a politikai pártok uniós szinten 
történt formális létrehozásával1, valamint a kettős mandátum eltörlésével2,

F. az alkotmányos rendbe hivatalosan a Maastrichti Szerződés által 1993-ban bevezetett 
európai uniós állampolgárság koncepciója magában foglalta az európai és helyhatósági 
választásokon a saját tagállamtól eltérő tagállamokban bizonyos feltételek melletti 
részvétel jogát, e jogot és egyéb polgári jogokat pedig megerősítette az alapvető jogok 
chartája, amelynek jelenleg kötelező ereje van a Lisszaboni Szerződés alapján,

G. a Parlament fontos demokratikus funkciójának széles körű elismerése várat magára, a 
politikai pártok európai szinten továbbra is gyengék, a választási kampányok inkább 
nemzetiek, mint európaiak, a Parlamentről szóló médiahírek még mindig gyérek,

H. a parlamenti választások általános részvételi aránya az 1979-es 63 százalékról 2004-ben 
drámaian 45,6 százalékra esett vissza,

I. több rendszert alkalmaznak a tagállamok az európai parlamenti választásokra, különösen a 
választókörzetek kialakítására és a preferenciális szavazásra tekintettel, és emellett a nők 
és az etnikai kisebbségek képviseletének növelését célzó intézkedésekre is,

J. alacsony azon uniós állampolgárok száma, akik az Európai Parlamenti választásokon a 
lakóhelyüktől eltérő tagállamban szavaznak, a választáson így indulók száma pedig 
elhanyagolható; a tagállamok között eltérőek a választójogra vonatkozó lakóhelyi 
előírások, mint ahogy azon időtartam is, amelynek leteltét követően az EU-ban máshol 
lakóhellyel rendelkező állampolgárokat megfosztják attól a joguktól, hogy hazájukban 
szavazzanak,

K. az Európai Bíróság joggyakorlata szerint a tagállamok lényeges mérlegelési jogkörrel 
rendelkeznek annak meghatározása során, hogy ki szavazhat az európai parlamenti 
választásokon, kötelesek azonban tiszteletben tartani az uniós jog általános elveit, és tilos 
hátrányos megkülönböztetést alkalmazó bánásmódban részesíteni az azonos körülmények 
közötti különböző kategóriájú uniós állampolgárokat3,

L. elakadt a Tanácsban4 a Bizottság jelenlegi javaslata, miszerint meg kell könnyíteni a saját 
tagállamuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós állampolgárok választási 

                                               
1 A Tanács 2002/772/EK, Euratom határozata, 1. cikk (7) bekezdés, b) pont.
2 1 Az európai szintű politikai pártokra és a finanszírozásukra vonatkozó szabályokról szóló, 2003. november 4-i 
2004/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 297, 2003.11.15., 1. o.).
3 C-145/04 sz. Spanyolország kontra Egyesült Királyság ügy [EBHT 2006. I-7917 o.] (Gibraltárra vonatkozóan) 
és a C-300/04 sz. Eman és Sevinger kontra College van burgemeester en wethouders van Den Haag [EBHT 
2006. I-8055. o.] (Arubára vonatkozóan).
4 Lásd a Tanács 93/109/EK 1993. december 6- i irányelvét az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel 
rendelkező uniós polgárok aktív és passzív választójogának az európai parlamenti választásokon történő 
gyakorlására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 329., 1993.12.30., 34. o.), és a Parlament 
2007. szeptember 26-i jogalkotási állásfoglalását az 1993. december 6-i 93/109/EK tanácsi irányelvnek az 
állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív és passzív választójogának 
az európai parlamenti választásokon történő gyakorlására vonatkozó egyes részletes rendelkezései tekintetében 
történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (HL C 219 E, 2008.8.28., 193. o.) (Duff 
jelentés).
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részvételét;

M. a 27 tagállamban legalacsonyabb életkor a passzív választójog szempontjából jelenleg 18 
és 25 év között mozog, az aktív választójoghoz pedig a 16–18. életév betöltése szükséges; 
fontos ösztönözni a fiatalokat a választásokon való részvételre,

N. a női EP-képviselők száma most 35 százalékon áll; intézkedéseket kell hozni a 
Parlamenten belüli nemi egyensúlyhiány csökkentése érdekében, különösen bizonyos 
államokban,

O. számos olyan kérdés marad, amelyek a választások kapcsán felülvizsgálatot követelnek, 
beleértve a bejutáshoz szükséges küszöbértékeket, az elektronikus szavazás használatát, az 
EP-képviselők mandátumának elfogadását és a megüresedett képviselői helyek betöltését,

P. a Parlament sürgette a Tanácsot, hogy hozza elő májusra a választás napját azért, hogy 
jobban fel tudjon készülni az új bizottsági elnök megválasztásának lebonyolítására, illetve 
hogy elkerüljék számos tagállamban a nyári szabadságok kezdetét1,

Q. a parlamenti helyek tagállamok közötti újraosztását rendszeresen végre kell hajtani azért, 
hogy tükrözzék a tagállamok állandó lakosságának számában bekövetkező demográfiai 
változást, és hogy szigorúan tartsák tiszteletben a degresszív arányosság elvét;  
elképzelhető, hogy megállapodásra lehet jutni egy olyan politikailag semleges, 
matematikai képletről, amely tiszteletben tartja a Szerződésekben megállapított és az 
okmányban kifejezésre juttatott kritériumokat2, 

R. a Parlament nem rendelkezik képviselőinek jogi kiváltságait és mentességeit szabályozó 
autonóm rendszerrel; a Tanács korábban egyetértett abban, hogy megvizsgálja a 
Parlament azon kérését, hogy vizsgálja felül a kiváltságokról és mentességekről szóló, 
1965-ös jegyzőkönyvet, amint a tagállamok szabályzata hatályba lépett,3

S. annak ellenére, hogy a Tanács korábban egyetértett abban, hogy az 1976-os okmányt 
tovább vizsgálja, a választási eljárás utolsó, Parlament általi formális felülvizsgálatát még 
1998-ban kezdeményezték4,

T. az Európai Parlament választási reformjának fenn kell tartania a szabad, tisztességes és 
titkos választások gyakorlatát, nem sértheti a képviselet átfogó arányosságát, valamint 
tartósnak és átfogónak kell lennie;

U. a Paralment választási rendszere az egyenlőség demokratikus elve („egy ember, egy 
szavazat”) és az államok közötti egyenlőség nemzetközi jogi elve közötti 
kompromisszum, az EUSz. pedig megállapítja a polgárai közötti egyenlőség elvét, 
miközben megtiltja a nemzeti hovatartozás alapján történő hátrányos megkülönböztetést,

                                               
1 A Parlamentnek a Bizottság jóváhagyására vonatkozó iránymutatásokról szóló, 2005. december 1-jei 
állásfoglalásában javasoltaknak megfelelően, HL C 285., 2006.11.22., 137. o. (Duff jelentés).
2 A kormányközi konferencia záróokmányához mellékelt 5. sz. nyilatkozat.
3 A tagállamoknak a Tanács keretében ülésező képviselői által tett 2005. június 3-i nyilatkozat.
4 A 2002. február 22-i 6151/02 tanácsi nyilatkozat úgy határozott, „hogy ezen okmány rendelkezéseit felül kell 
vizsgálni az 1976-os okmányhoz fűzött módosítások hatályba lépését követően tartott második európai 
parlamenti választások előtt,” – azaz 2009 előtt – „amely módosításokra ezen határozat függvényében kerül sor”.
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V. a választási eljárás reformjának a szubszidiaritás és az arányosság elvét is tiszteletben kell 
tartania, valamint nem szabad öncélúan egységességet erőltetnie,

W. a Parlament korábban foglalkozott azzal a gondolattal, hogy egyes EP-képviselőket 
transznacionális listákon válasszanak meg, figyelemmel arra, hogy ez igazi európai 
dimenziót adna a kampánynak, különösen azáltal, hogy központi szerepet adnának az 
európai politikai pártoknak1,

X. az EUSz. kimondja, hogy „az európai szintű politikai pártok hozzájárulnak az európai 
politikai tudatosság kialakításához és az uniós polgárok akaratának kinyilvánításához”,

Y. a Lisszaboni Szerződés megváltoztatta a Parlament összetételéről2 szóló, vonatkozó 
szövegezést, és a „Közösségben egyesült államok népeinek képviselői”3 helyett „az Unió 
polgárainak képviselői” 4 szöveget használja,

Z. konvent tartása a kormányközi konferenciák előkészítésének szokásos módja, valamint 
annak legjobb módszere, hogy bevonják az Európai Tanácsot, a Bizottságot és a nemzeti 
parlamenteket egy, a Parlamenttel folytatott vitába az Unió demokratikus legitimációját 
közvetlenül érintő ügyekről,

1. úgy határoz, hogy megreformálja választási eljárását azzal a céllal, hogy növelje a 
Parlament népszerűségét Unió-szerte, csökkentse az államok választási eljárásai közötti 
eltéréseket, és növelje a Parlament felelősségre vonhatóságát az általa képviselt 
polgárokkal szemben;

2. ennek megfelelően javasolja, hogy időben hajtsák végre a következő reformokat a 
2014-es választásokra, amelyek az alábbiakat foglalják magukban:

(a) regionális alapon területi választókörzeteket kell létrehozni a 20 milliónál nagyobb 
népességű tagállamokban;

(b) minden államban a választási eljárásokat alkalmassá kell tenni, hogy a választó 
megválaszthassa, hogy pártlistára vagy egyéni jelöltre adja-e le szavazatát 
(„preferenciális félig nyitott listás rendszer”);

(c) a 751 hely újraelosztására kerül sor minden választás előtt, amennyiben azt az 
Eurostat objektív módon adatokkal alátámasztja; az újraelosztást a mandátum lejárta 
előtt legalább tizenkét hónappal jelentik be;

(d) további 25 EP-képviselőt választ az Európai Unió teljes területéből létrehozott 
egyetlen egységes választókörzet; a transznacionális listák a legalább az államok 
harmadából választott jelöltekből áll, a nemek közötti egyensúly megőrzésével; 
minden választó egy szavazatot adhat le EU szintű listára a nemzeti vagy regionális 
listára leadható szavazata mellett. az uniós választókörzetre leadott szavazás 
összhangban lesz a félig nyitott listás rendszerekkel megvalósuló preferenciális 

                                               
1 Legutóbb fenti, 2007. október 11-i állásfoglalásában (Lamassoure-Severin jelentés).
2 Az EUSz. 10. cikk ének (4) bekezdése
3 Az Európai Közösség létrehozásáról szóló Szerződés 189. cikke
4 Az EUSz. 14. cikk ének (2) bekezdése
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szavazással (amelynek során pártlistákra vagy pártlistákon belül egyes jelöltekre 
lehet szavazni); a helyeket pedig a Sainte-Laguë módszer1 szerint osztják ki;

(e) a jelöltek az EU-szintű, illetve az országos vagy regionális szavazókörzetekben 
egyaránt, egyszerre indulhatnak; a hivatalosan egynél több államban lakóhellyel 
rendelkező jelöltek, valamint a vonatkozó szavazói listákon bejegyzett, kettős 
állampolgárságú jelöltek ugyanazon választásokon egynél több országos vagy 
regionális listán jogosultak indulni;

(f) a választási hatóságot uniós szinten kell létrehozni az uniós szintű listán megvalósuló 
magatartás szabályozása, valamint a választás eredményének vizsgálata érdekében; a 
választási hatóság a Parlament, a Bizottság és az államok egy-egy képviselőjéből áll;

(g) a szavazási napokat szombatra és vasárnapra korlátozzák;

(h) a választást júniusról májusra tolják;

(i) az európai parlamenti választásokon történő szavazáshoz az alsó korhatár 16 év; az 
európai parlamenti választásokon jelöltként való induláshoz az alsó korhatár 18 év;

3. elfogadja az e-szavazási technikák 2014-es választásokon történő használatát, amennyiben 
az elektronikus szavazás garantáltan megbízható technikai és jogi szempontból egyaránt;

4. sürgeti az államokat és a politikai pártokat, hogy mozdítsák elő a nők és az etnikai 
kisebbségi jelöltek jobb képviseletét uniós és nemzeti szinten egyaránt;

5. felhívja a Tanácsot, a Bizottságot és az államokat, hogy fokozzák a saját államuktól eltérő 
tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok támogatására irányuló erőfeszítéseiket, 
azért, hogy azok részt vehessenek az európai választásokon lakóhelyük szerinti 
országukban;

6. felhívja az államokat, hogy harmonizálják a nemzeti parlamenti választásokon 
gyakorolható választójognak a más államokban lakóhellyel rendelkező állampolgároktól 
való megvonására vonatkozó szabályozásaikat; ösztönzi a hasonló beállítottságú 
államokat, hogy erősítsék kétoldalú együttműködésüket a nemzeti választásokon 
gyakorolható kölcsönös szavazati jogok elfogadására;

7. megerősíti azon régóta aktuális kérését, miszerint módosítani kell a kiváltságokról és 
mentességekről szóló 1965-ös jegyzőkönyvet, hogy egységes és szupranacionális 
rendszert hozzanak létre az Európai Parlament képviselői számára2;

8. e javaslatokat a Tanács elé terjeszti a Szerződések és az okmány módosítása céljából;
                                               
1 A Sainte-Laguë módszer az 1, 3, 5, 7 stb. osztóit használja, és Németországban, Lettországban és 
Svédországban a 2009-es európai választásokon alkalmazásra kerül. A D'Hondt módszernél ez valamivel 
arányosabb eredményt szül.
2 Az Európai Parlament 2006. július 6-i állásfoglalása a kiváltságok és mentességek jegyzőkönyvének 
módosításáról (HL C 303 E, 2006.12.13., 830. o.), amelyben a Parlament megerősítette azon szándékát, hogy a 
képviselői szabályzatot részben alapul használja az előirányzott felülvizsgálathoz (az Európai Parlament 2003. 
június 3-i határozata az Európai Parlament képviselői szabályzatának elfogadásáról, HL C 68 E, 2004.3.18., 115. 
o.)
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9. javasolja, hogy a kormányközi konferenciát egy olyan konvent készítse elő, amelyet azzal 
bíztak meg, hogy az Európai Parlament legitimációjával és hatékonyságával kapcsolatos 
valamennyi lényeges kérdést fontoljon meg; 

10. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányának és parlamentjének.
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I. MELLÉKLET -  Az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános 
választójog alapján történő választásáról szóló, 1976. szeptember 20-i okmány 
módosítására irányuló rendelkezések elfogadásáról szóló tanácsi határozatra 

irányuló javaslat tervezet

A TANÁCS

tekintettel az Európai Unióról működéséről szóló szerződés 223. cikkére,

tekintettel az Európai Parlament javaslatára,

tekintettel a Parlament egyetértésére,

mivel:

(1) A Szerződésnek a választási eljárásra vonatkozó rendelkezéseit végre kell hajtani,

ELFOGADTA az e határozathoz mellékelt rendelkezéseket és javasolja, hogy azokat a 
tagállamok saját alkotmányos követelményeiknek megfelelően hagyják jóvá.

Ezt a határozatot és az ahhoz csatolt rendelkezéseket az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki 
kell hirdetni.

A tagállamok haladéktalanul tájékoztatják a Tanács főtitkárát, hogy a vonatkozó alkotmányos 
szabályaiknak megfelelően végrehajtották a jelen határozathoz mellékelt rendelkezések 
elfogadásához szükséges eljárásokat.

A módosítások az azt követő hónap első napján lépnek hatályba, hogy a tagállamok, 
megfelelő alkotmányos követelményeiknek megfelelően, elfogadták e határozat 
rendelkezéseit. 
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Melléklet: a Tanács határozatára irányuló javaslat tervezet -  az Európai 
Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő 
választásáról szóló, 1976. szeptember 20-i okmány módosítására irányuló 

aktustervezet1

Módosítás 1

1976-os választási törvény
1 cikk – 1 bekezdés

1976-os választási törvény Módosítás

1. Az Európai Parlament tagjait valamennyi 
tagállamban az arányos képviselet elve 
alapján, listás vagy egyetlen átvihető 
szavazatos rendszer szerint választják.

1. Az Európai Parlament tagjait az Unió 
polgárainak képviselőiként az arányos 
képviselet elve alapján, listás vagy 
egyetlen átvihető szavazatos rendszer 
szerint választják.

Or. en

Módosítás 2

1976-os választási törvény
1 cikk – 2 bekezdés

1976-os választási törvény Módosítás

2. A tagállamok az általuk elfogadott eljárás 
szerinti preferenciális listás szavazást is 
lehetővé tehetik.

2. Félig nyitott listás rendszereket 
fogadnak el, aminek révén a szavazók az 
általuk preferált listán szereplő jelöltek 
közül választhatnak.

Or. en

                                               
1 Az ezen dokumentumban szereplő módosítások alapját az Európai Parlament Jogi Szolgálata által végzett 
egységes szerkezetbe foglalása képezi, a Tanács 1976. szeptember 20-i, 76/787/ESZAK, EGK, Euratom 
határozatához (HL L 33, 1993.2.9, 15. o.) és a Tanács 2002. június 25-i és 2002. szeptember 23-i 2002/772/EK, 
Euratom határozatához (HL L 283, 2002.10.21. 1. o.) mellékelt, az Európai Parlament képviselőinek közvetlen, 
általános választójog alapján történő megválasztásáról szóló, a 93/81 Euratom, ESZAK, EGK határozattal 
módosított jogi aktus alapján (HL L 278, 1976.10.8., 5. o.). Ezen egységes szerkezetbe foglalás az alábbi két 
szempontból tér el az Európai Unió Kiadóhivatala által készített változattól (CONSLEG. 1976X1008-
23/09/2002): a 6. cikk (1) bekezdése tartalmaz egy francia bekezdést – a Régiók Bizottságának tagjai az 
Amszterdami Szerződés 5. cikkéből következően (HL C 340, 1997.11.10.) –, valamint a 2002/772/EK, Euratom 
tanácsi határozat 2. cikkének (1) bekezdésével összhangban átszámozták.
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Módosítás 3

1976-os választási törvény
2. cikk

1976-os választási törvény Módosítás

Az egyes tagállamok sajátos nemzeti 
helyzetükkel összhangban európai 
parlamenti választókerületeket alakíthatnak 
ki, vagy választási területüket más módon 
részekre oszthatják, anélkül azonban, hogy 
a választási rendszer arányos voltát 
összességében megváltoztatnák.

1. Az egyes tagállamok európai 
parlamenti választókerületeket 
alakíthatnak ki területi alapon.

2. A legalább húszmillió fős népességű 
államok több regionális választókörzetre 
osztják választási területüket.
3. A választókörzetek kialakítása a 
választási rendszer arányos voltát 
általában nem változtathatja meg.

Or. en

Módosítás 4

1976-os választási törvény
2 a cikk (új)
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Or. en

Módosítás 5

1976-os választási törvény
2 b cikk (új)

1976-os választási törvény Módosítás

2b. cikk
1. A 2. és 2a. cikk sérelme nélkül egy 
további választókörzetet hoznak létre az 

1976-os választási törvény Módosítás

2a. cikk
1. A 2. cikk értelmében megválasztott 
képviselők összlétszáma 751 fő. A 
képviselet degresszíven arányos módon 
valósul meg, tagállamonként legalább hat 
képviselővel. Egyik tagállam sem kaphat 
több mint kilencvenhat helyet.
2. A képviselői helyek tagállamok közötti, 
a csökkenő arányosság elvének megfelelő 
elosztása céljából az egyes tagállamok 
lakosságának száma és a nekik jutó 
képviselői helyek száma közötti arány 
lakosságuk számának függvényében 
változik, oly módon, hogy egy népesebb 
tagállam mindegyik képviselője több 
polgárt képvisel, mint egy kevésbé népes 
tagállam egy-egy képviselője és viszont, de 
azt is, hogy egyetlen kevésbé népes 
tagállamnak sem lehet több képviselői 
helye, mint egy népesebb tagállamnak.
3. A képviselői helyek tagállamok közötti 
elosztását minden Parlament mandátuma 
alatt felülvizsgálják. A Bizottság 
javaslatára és a Parlament egyetértése 
mellett a Tanács elfogadja az új 
Parlament összetételét megállapító 
határozatot. A határozatot legkésőbb a 
mandátum lejárta előtt tizenkét hónappal 
meghozzák.
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Európai Unió teljes területéből.
2. Az ezen cikk rendelkezései értelmében 
megválasztott képviselők létszáma 
huszonöt.
3. Az európai uniós szintű választókörzet 
választási folyamatának szabályozására és 
vizsgálatára választási hatóságot hoznak 
létre. A hatóság az Európai Parlament, a 
Bizottság és a tagállamok  képviselőiből 
áll.
4. Az európai politikai pártok által 
benyújtott EU-szintű lista csak akkor 
tekinthető megfelelőnek, ha:
(a) a tagállamok legalább harmadában 
lakóhellyel rendelkező jelöltekből áll, és 
(b) nemi szempontból kiegyensúlyozott.
5. Minden szavazó egy további szavazattal 
is rendelkezik, amelyet az EU-szintű listán 
szereplő, általa preferált jelöltre adhat le. 
A helyeket a Sainte-Laguë módszer szerint 
osztják ki.
6. Az európai uniós szintű választókörzet 
választásának részletes szabályait, ideértve 
a választási hatóság felhatalmazását a 14. 
cikknek megfelelően elfogadásra kerülő 
végrehajtási intézkedések fogják 
meghatározni.

Or. en

Módosítás 6

1976-os választási törvény
3. cikk

1976-os választási törvény Módosítás

A tagállamok a helyek megszerzését 
minimális szavazatküszöbhöz köthetik.
Nemzeti szinten ez a küszöb nem lehet 
magasabb, mint a leadott szavazatok 5 
százaléka.

1. A tagállamok a nemzeti és regionális 
választókörzetek között elosztott helyek 
megszerzését minimális 
szavazatküszöbhöz köthetik. Nemzeti 
szinten ez a küszöb nem lehet magasabb, 
mint a leadott szavazatok 5 százaléka.
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2. Az európai uniós választókörzetből 
származó helyek megszerzése nincsen 
minimális szavazatküszöbhöz kötve.

Or. en

Módosítás 7

1976-os választási törvény
4. cikk

1976-os választási törvény Módosítás

Az egyes tagállamok meghatározhatják a 
jelöltek által a választási kampányra 
fordítható összeg felső határát.

A tagállamok és a választási hatóság
meghatározhatják a jelöltek és a pártok
által a választási kampányra fordítható 
összeg felső határát.

Or. en

Módosítás 8

1976-os választási törvény
5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

1976-os választási törvény Módosítás

Ez az időszak a 10. cikk (2) bekezdésének 
második albekezdése szerint 
meghosszabbítható, illetve lerövidíthető.

Ez az időszak a 11. cikk (2) bekezdésének 
második albekezdése szerint 
meghosszabbítható, illetve lerövidíthető.

Or. en

Módosítás 9

1976-os választási törvény
6. cikk

1976-os választási törvény Módosítás

1. Az Európai Parlament tagjai egyenként és 
személyesen szavaznak. Az Európai

Az Európai Parlament tagjai a képviselői 
szabályzatban és az Európai Közösségek 



PR\812767HU.doc 15/29 PE440.210v01-00

HU

Parlament tagjai nem utasíthatók, és nem 
kaphatnak kötött mandátumot.

kiváltságairól és mentességeiről szóló 
jegyzőkönyvben megállapított jogokkal és 
kötelességekkel rendelkeznek.

2. Az Európai Parlament tagjait megilletik 
az Európai Közösségek kiváltságairól és 
mentességeiről szóló 1965. április 8-i 
jegyzőkönyv szerint részükre biztosított 
előjogok és mentességek.

Or. en

Módosítás 10

1976-os választási törvény
7 cikk – 1 bekezdés – 1 a francia bekezdés (új)

1976-os választási törvény Módosítás

– nemzeti vagy regionális parlament tagja,

Or. en

Módosítás 11

1976-os választási törvény
7 cikk – 2 bekezdés

1976-os választási törvény Módosítás

2. A 2004-es európai parlamenti 
választásoktól kezdődően az Európai 
Parlament tagjainak megbízatása nem 
összeegyeztethető a nemzeti parlamenti 
képviselőséggel.

törölve

Ettől a szabálytól eltérve, és a (3) bekezdés 
sérelme nélkül,
– az Ír Nemzeti Parlament azon tagjai, 
akiknek megválasztására a következő 
európai parlamenti választásokon kerül 
sor, a következő ír nemzeti parlamenti 
választásokig kettős mandátummal 
rendelkezhetnek; ettől az időponttól e 
bekezdés első albekezdését kell 
alkalmazni;
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– az Egyesült Királyság Parlamentjének 
azok a tagjai, akik a 2004-es európai 
parlamenti választásokat megelőző ötéves 
időszakban az Európai Parlamentnek is a 
tagjai, a 2009-es európai parlamenti 
választásokig kettős mandátummal 
rendelkezhetnek; ettől az időponttól e 
bekezdés első albekezdését kell 
alkalmazni.

Or. en

Módosítás 12

1976-os választási törvény
7 cikk – 4 bekezdés

1976-os választási törvény Módosítás

4. A 13. cikknek megfelelően vissza kell 
hívni azokat az európai parlamenti tagokat, 
akikre a 5. cikkben említett ötéves időszak 
alatt az (1), (2) és (3) bekezdés 
alkalmazhatóvá válik.

4. A 13. cikknek megfelelően vissza kell 
hívni azokat az európai parlamenti tagokat, 
akikre a 5. cikkben említett ötéves időszak 
alatt az (1) vagy (3) bekezdés 
alkalmazhatóvá válik.

Or. en

Módosítás 13

1976-os választási törvény
9 a cikk (új)

1976-os választási törvény Módosítás

9a. cikk
Az európai parlamenti választásokon 
történő szavazáshoz az alsó korhatár 16 
év.
Az európai parlamenti választásokon 
jelöltként való induláshoz az alsó korhatár 
18 év.

Or. en
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Módosítás 14

1976-os választási törvény
9 b cikk (új)

1976-os választási törvény Módosítás

9b. cikk
A jelöltek ugyanazon a választáson 
indulhatnak az EU-szintű listán és egy 
vagy több tagállam listáján egyaránt.

Or. en

Módosítás 15

1976-os választási törvény
10 cikk – 1 bekezdés

1976-os választási törvény Módosítás

1. Az európai parlamenti választásokat a 
tagállamok által meghatározott napon és 
időpontokban kell tartani; e napnak 
valamennyi tagállamban ugyanarra a 
kedd reggeltől az azt követő vasárnap 
estéig terjedő időszakra kell esnie.

1. Az európai parlamenti választások 
szavazási napjait májusban, szombatra és 
vasárnapra eső napra kell kihirdetni.

Or. en

Módosítás 16

1976-os választási törvény
11 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
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Or. en

Módosítás 17

1976-os választási törvény
12. cikk

1976-os választási törvény Módosítás

Az Európai Parlament képviselőinek 
mandátumát az Európai Parlament igazolja.
Ennek során az Európai Parlament 
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 
szabályokból erednek.

Az Európai Parlament képviselőinek 
mandátumát az Európai Parlament igazolja
a 2b. cikk (3) bekezdésében említett 
választási hatóság és a tagállamok által 
hivatalosan bejelentett eredmények
alapján.

Or. en

                                               
1 A 2002/772/EK, Euratom határozat Hivatalos Lapban közölt nyelvi változataiban az angol és a spanyol 
változat kivételével ezt az időszakot egy évnek állapítják meg.

1976-os választási törvény Módosítás

Ha ezen időszakon belül a választásokat a
Közösségben nem lehet megtartani, a 
Tanács az Európai Parlamenttel való 
egyeztetést követően az 5. cikkben említett 
ötéves időszak lejárta előtt legalább egy
hónappal1 egyhangú határozattal egy ettől 
eltérő, az előző albekezdés szerinti 
időszaknál legfeljebb két hónappal korábbi 
vagy egy hónappal későbbi időszakot jelöl 
ki.

Ha ezen időszakon belül a választásokat a
Unióban nem lehet megtartani, a Tanács az 
Európai Parlament egyetértésével a 5. 
cikkben említett ötéves időszak lejárta előtt 
legalább egy évvel egyhangú határozattal 
egy ettől eltérő, az előző albekezdés 
szerinti időszaknál legfeljebb két hónappal 
korábbi vagy egy hónappal későbbi 
időszakot jelöl ki.
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Módosítás 18

1976-os választási törvény
13. cikk

1976-os választási törvény Módosítás

1. Az európai parlamenti tagok helye 
megüresedik, amikor az Európai 
Parlament tagjának megbízatása 
lemondás, elhalálozás, vagy a mandátum 
visszavonása miatt megszűnik.

Az Európai Parlament tagjának helye 
megüresedik, ha megbízatása lemondás, 
elhalálozás, vagy a mandátum 
visszavonása miatt megszűnik.

2. Ezen okmány egyéb rendelkezéseire is 
figyelemmel, az egyes tagállamok 
megfelelő eljárásokat állapítanak meg a 5. 
cikkben említett ötéves megbízatási 
időszak alatt megüresedő képviselői 
helyeknek a megbízatási időszak 
fennmaradó idejére történő betöltésére 
vonatkozóan.
3. Amennyiben valamely tagállam joga 
kifejezetten rendelkezik az európai 
parlamenti tagok mandátumának 
visszavonásáról, a megbízatás 
megszűnésére az ezekben a 
jogszabályokban meghatározottak szerint 
kerül sor.  Az illetékes nemzeti hatóságok 
erről tájékoztatják az Európai 
Parlamentet.
4. Amennyiben egy parlamenti hely 
lemondás vagy elhalálozás miatt üresedik 
meg, az Európai Parlament elnöke erről 
haladéktalanul értesíti az érintett tagállam 
illetékes hatóságait.

Or. en

Módosítás 19

1976-os választási törvény
13 a cikk (új)
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1976-os választási törvény Módosítás

13a. cikk
1. A tagállamokban megválasztott 
képviselők esetében és ezen jogi aktus 
egyéb rendelkezéseire is figyelemmel, az 
egyes tagállamok megfelelő eljárásokat 
állapítanak meg a 5. cikkben említett 
ötéves megbízatási időszak alatt 
megüresedő képviselői helyeknek a 
megbízatási időszak fennmaradó idejére 
történő betöltésére vonatkozóan.
2. Amennyiben valamely tagállam joga 
kifejezetten rendelkezik az adott 
tagállamban megválasztott európai 
parlamenti képviselők mandátumának 
visszavonásáról, a megbízatás 
megszűnésére az ezekben a 
jogszabályokban meghatározottak szerint 
kerül sor.  Az illetékes nemzeti hatóságok
erről tájékoztatják az Európai 
Parlamentet.
3. Amennyiben egy tagállamban 
megválasztott képviselő parlamenti helye 
lemondás vagy elhalálozás miatt üresedik 
meg, az Európai Parlament elnöke erről 
haladéktalanul értesíti az érintett tagállam 
illetékes hatóságait.

Or. en

(E módosítás részben megegyezik az 1976-os választási törvény 13. cikkének (2), (3) és (4) 
bekezdésével. (Lásd a 13. cikk módosítását)

Módosítás 20

1976-os választási törvény
13 b cikk (új)

1976-os választási törvény Módosítás

13b. cikk
1. Az európai parlamenti 
választókörzetben megválasztott 
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képviselők esetében és ezen jogi aktus 
egyéb rendelkezéseire is figyelemmel, a 
2b. cikk (3) bekezdésében említett 
választási hatóság megfelelő 
intézkedéseket hoz a 5. cikkben említett 
ötéves megbízatási időszak alatt 
megüresedő képviselői helyeknek a 
megbízatási időszak fennmaradó idejére 
történő betöltésére vonatkozóan.
2. Amennyiben az Unió jogszabályai 
kifejezetten rendelkeznek az EU-szintű 
listáról megválasztott európai 
parlamenti tagok mandátumának 
visszavonásáról, a megbízatás 
megszűnésére az ezekben a 
jogszabályokban meghatározottak 
szerint kerül sor. A választási hatóság 
erről tájékoztatja az Európai 
Parlamentet.
3. Amennyiben egy uniós listáról 
származó parlamenti hely lemondás 
vagy elhalálozás miatt üresedik meg, az 
Európai Parlament elnöke erről 
haladéktalanul értesíti a választási 
hatóságot.

Or. en

Módosítás 21

1976-os választási törvény
13 c cikk (új)

1976-os választási törvény Módosítás

13c. cikk
Az Európai Parlament dönt az ezen 
okmány rendelkezései alapján felmerülő, 
és az uniós törvényeket érintő minden 
vitás esetben.

Or. en
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Módosítás 22

1976-os választási törvény
14. cikk

1976-os választási törvény Módosítás

Ha intézkedéseket kell elfogadni ezen okmány
jegyzőkönyv végrehajtásához, a Tanács – az 
Európai Parlament javaslata alapján és a 
Bizottsággal történt egyeztetést követően –
elfogadja az ilyen intézkedéseket azt követően, 
hogy a Tanács és az Európai Parlament
tagjaiból álló egyeztetőbizottság kísérletet tett 
az Európai Parlamenttel való 
megállapodásra.

Az ezen okmány végrehajtásához
szükséges intézkedéseket a Tanács az 
Európai Parlament javaslata alapján, a 
Bizottsággal folytatott konzultációt és az 
Európai Parlament egyetértését követően 
minősített többséggel fogadja el;

Or. en

Módosítás 23

1976-os választási törvény
15 cikk – 2 bekezdés

1976-os választási törvény Módosítás

Az I. és II. melléklet ezen okmány szerves 
részét képezi.

törölve

Or. en

Módosítás 24

1976-os választási törvény
15 cikk – 2a bekezdés (új)

1976-os választási törvény Módosítás

A csatlakozási szerződések értelmében e 
szerződés bolgár, cseh, észt, lengyel, lett, 
litván, magyar, máltai, román, szlovák és 
szlovén változata szintén hiteles.
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Or. en

Módosítás 25

1976-os választási törvény
I MELLÉKLET

1976-os választási törvény Módosítás

I MELLÉKLET törölve
Az Egyesült Királyság ennek a törvénynek a 
rendelkezéseit csak az Egyesült Királyság 
tekintetében alkalmazza.

Or. en

Módosítás 26

1976-os választási törvény
II melléklet

1976-os választási törvény Módosítás

II MELLÉKLET törölve
Nyilatkozat a 14. cikkről

Az egyeztetőbizottság által követendő 
eljárás rendjét illetően megállapodás 
született az Európai Parlament, a Tanács 
és a Bizottság 1975. március 4-i együttes 
nyilatkozatában megállapított eljárás (5) 
(6) és (7) bekezdésében foglalt 
rendelkezések alkalmazásáról1.
_____________________________
1HL C 89., 1975.4.22., 1. o.

Or. en
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II. MELLÉKLET – Az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános 
választójog alapján történő választásáról szóló, az 1976. szeptember 20-i 

tanácsi határozathoz csatolt okmány és annak későbbi módosításai egységes 
szerkezetbe foglalt változata

OKMÁNY1

az Európai Parlament képviselőinek megválasztásáról
közvetlen és általános választójog alapján

1. cikk

1. Az Európai Parlament tagjait valamennyi tagállamban az arányos képviselet elve 
alapján, listás vagy egyetlen átvihető szavazatos rendszer szerint választják.

2. A tagállamok az általuk elfogadott eljárás szerinti preferenciális listás szavazást is 
lehetővé tehetik.

3. A választásnak általánosnak, közvetlennek, szabadnak és titkosnak kell lennie.

2. cikk

Az egyes tagállamok sajátos nemzeti helyzetükkel összhangban európai parlamenti 
választókerületeket alakíthatnak ki, vagy választási területüket más módon részekre 
oszthatják, anélkül azonban, hogy a választási rendszer arányos voltát összességében 
megváltoztatnák.

3. cikk

A tagállamok a helyek megszerzését minimális szavazatküszöbhöz köthetik. Nemzeti szinten 
ez a küszöb nem lehet magasabb, mint a leadott szavazatok 5 százaléka.

4. cikk

Az egyes tagállamok meghatározhatják a jelöltek által a választási kampányra fordítható 
összeg felső határát.

5. cikk

1. Az az ötéves időszak, amelyre az Európai Parlament tagjait megválasztják, a 

                                               
1 N.B. Ezen dokumentum az Európai Parlament Jogi Szolgálata által végzett egységes szerkezetbe foglalt 
változata, a Tanács 1976. szeptember 20-i, 76/787/ESZAK, EGK, Euratom határozatához (HL L 33, 1993.2.9, 
15. o.) és a Tanács 2002. június 25-i és 2002. szeptember 23-i 2002/772/EK, Euratom határozatához (HL L 283, 
2002.10.21. 1. o.) mellékelt, az Európai Parlament képviselőinek közvetlen, általános választójog alapján történő 
megválasztásáról szóló, a 93/81 Euratom, ESZAK, EGK határozattal módosított jogi aktus alapján (HL L 278, 
1976.10.8., 5. o.). Az alábbi két szempontból tér el az Európai Unió Kiadóhivatala által készített változattól 
(CONSLEG. 1976X1008-23/09/2002): a 6. cikk (1) bekezdése tartalmaz egy francia bekezdést – a Régiók 
Bizottságának tagjai az Amszterdami Szerződés 5. cikkéből következően (HL C 340, 1997.11.10.) –, valamint a 
2002/772/EK, Euratom tanácsi határozat 2. cikkének (1) bekezdésével összhangban átszámozták.
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megválasztást követő első ülésszak megnyitásával veszi kezdetét.

Ez az időszak a 10. cikk (2) bekezdésének második albekezdése szerint meghosszabbítható, 
illetve lerövidíthető.

2. Az egyes európai parlamenti tagok megbízatása a (1) bekezdésben említett időponttal 
egy időben kezdődik, illetve fejeződik be.

6. cikk

1. Az Európai Parlament tagjai egyenként és személyesen szavaznak.  Az Európai 
Parlament tagjai nem utasíthatók, és nem kaphatnak kötött mandátumot.

2. Az Európai Parlament tagjait megilletik az Európai Közösségek kiváltságairól és 
mentességeiről szóló 1965. április 8-i jegyzőkönyv szerint részükre biztosított előjogok és 
mentességek.

7. cikk

1. Az Európai Parlament tagja nem lehet:

 egy tagállam kormányának tagja,

 az Európai Közösségek Bizottságának tagja,

 az Európai Közösségek Bírósága vagy az Elsőfokú Bíróság bírója, főtanácsnoka vagy 
hivatalvezetője,

 az Európai Központi Bank Igazgatótanácsának tagja,

 az Európai Közösségek Számvevőszékének tagja,

 az Európai Közösségek ombudsmanja,

 az Európai Közösségek és az Európai Atomenergia-közösség Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságának tagja,

 a Régiók Bizottságának tagja

 az Európai Közösséget és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződések 
alapján a Közösségek pénzügyi alapjainak kezelésére vagy állandó jellegű közvetlen 
igazgatási feladatok ellátására létrehozott bizottság vagy egyéb testület tagja,

 az Európai Beruházási Bank Igazgatótanácsának, Igazgatási Bizottságának tagja, illetve az 
Európai Beruházási Bank személyzetének tagja,
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 az Európai Közösségek intézményeiben, illetve a hozzájuk, és az Európai Központi 
Bankhoz kapcsolódó szakosított szerveknél aktív tisztviselő vagy alkalmazott.

2. A 2004-es európai parlamenti választásoktól kezdődően az Európai Parlament tagjainak 
megbízatása nem összeegyeztethető a nemzeti parlamenti képviselőséggel.

Ettől a szabálytól eltérve, és a (3) bekezdés sérelme nélkül,

 az Ír Nemzeti Parlament azon tagjai, akiknek megválasztására a következő európai 
parlamenti választásokon kerül sor, a következő ír nemzeti parlamenti választásokig kettős 
mandátummal rendelkezhetnek; ettől az időponttól e bekezdés első albekezdését kell 
alkalmazni;

 az Egyesült Királyság Parlamentjének azok a tagjai, akik a 2004-es európai parlamenti 
választásokat megelőző ötéves időszakban az Európai Parlamentnek is a tagjai, a 2009-es 
európai parlamenti választásokig kettős mandátummal rendelkezhetnek; ettől az időponttól e 
bekezdés első albekezdését kell alkalmazni.

3. Egyúttal a tagállamok a 8. cikkben meghatározott körülmények között nemzeti szinten 
is megállapíthatnak összeférhetetlenségi szabályokat.

4. A 13. cikknek megfelelően vissza kell hívni azokat az európai parlamenti tagokat, 
akikre a 5. cikkben említett ötéves időszak alatt az (1), (2) és (3) bekezdés alkalmazhatóvá 
válik.

8. cikk

Ezen okmány rendelkezéseire is figyelemmel, a választási eljárásra az egyes tagállamok saját 
nemzeti rendelkezései az irányadók.

Ezek a nemzeti rendelkezések, amelyek adott esetben figyelembe vehetik a tagállam sajátos 
körülményeit, a választási rendszer alapvetően arányos voltát nem változtathatják meg.

9. cikk

A Európai Parlamenti tagjainak választásakor minden választó csak egyszer szavazhat.

10. cikk

1. Az európai parlamenti választásokat a tagállamok által meghatározott napon és 
időpontokban kell tartani; e napnak valamennyi tagállamban ugyanarra a kedd reggeltől az azt 
követő vasárnap estéig terjedő időszakra kell esnie.

2. A tagállamok nem tehetik hivatalosan közzé a szavazatszámlálás eredményeit 
mindaddig, amíg be nem fejeződött a szavazás abban a tagállamban, amelyben a választók az 
(1) bekezdés szerinti időszakban utolsóként szavaznak.

11. cikk
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1. A Tanács az Európai Parlamenttel való egyeztetést követően egyhangúlag kijelöli a 
választási időszakot az első parlamenti választásokra.

2. A következő választásokat a 5. cikk szerinti ötéves időszak utolsó évében az ennek 
megfelelő időszakban kell megtartani.

Ha ezen időszakon belül a választásokat a Közösségben nem lehet megtartani, a Tanács az 
Európai Parlamenttel való egyeztetést követően az 5. cikkben említett ötéves időszak lejárta 
előtt legalább egy hónappal1 egyhangú határozattal egy ettől eltérő, az előző albekezdés 
szerinti időszaknál legfeljebb két hónappal korábbi vagy egy hónappal későbbi időszakot jelöl 
ki.

3. Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 196. cikkének és az Európai Atomenergia-
közösséget létrehozó szerződés 109. cikkének sérelme nélkül az Európai Parlament külön 
összehívási kötelezettség nélkül ül össze a választási ciklus végétől számított egy hónapos 
határidő leteltét követő első kedden.

4. Az Európai Parlament meghatalmazása az új Európai Parlament első ülésének 
kezdetével szűnik meg.

12. cikk

Az Európai Parlament tagjainak mandátumát az Európai Parlament igazolja.  Ennek során az 
Európai Parlament 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 szabályokból erednek.

13. cikk

1. Az európai parlamenti tagok helye megüresedik, amikor az Európai Parlament tagjának 
megbízatása lemondás, elhalálozás, vagy a mandátum visszavonása miatt megszűnik.

2. Ezen okmány egyéb rendelkezéseire is figyelemmel, az egyes tagállamok megfelelő 
eljárásokat állapítanak meg a 5. cikkben említett ötéves megbízatási időszak alatt megüresedő 
képviselői helyeknek a megbízatási időszak fennmaradó idejére történő betöltésére 
vonatkozóan.

3. Amennyiben valamely tagállam joga kifejezetten rendelkezik az európai parlamenti 
tagok mandátumának visszavonásáról, a megbízatás megszűnésére az ezekben a 
jogszabályokban meghatározottak szerint kerül sor.  Az illetékes nemzeti hatóságok erről 
tájékoztatják az Európai Parlamentet.

4. Amennyiben egy parlamenti hely lemondás vagy elhalálozás miatt üresedik meg, az 
Európai Parlament elnöke erről haladéktalanul értesíti az érintett tagállam illetékes hatóságait.

                                               
1 A 2002/772/EK, Euratom határozat Hivatalos Lapban közölt nyelvi változataiban az angol és a spanyol 
változat kivételével ezt az időszakot egy évnek állapítják meg.
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14. cikk

Ha intézkedéseket kell elfogadni ezen okmány jegyzőkönyv végrehajtásához, a Tanács – az 
Európai Parlament javaslata alapján és a Bizottsággal történt egyeztetést követően – elfogadja 
az ilyen intézkedéseket azt követően, hogy a Tanács és az Európai Parlament tagjaiból álló 
egyeztetőbizottság kísérletet tett az Európai Parlamenttel való megállapodásra.

15. cikk

Ez az okmány angol, dán, finn, francia, holland, ír, német, olasz, portugál, spanyol és svéd 
nyelven készült, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

Az I. és II. melléklet ezen okmány szerves részét képezi.

16. cikk

Ezen okmány rendelkezései a határozatban említett utolsó értesítés beérkezését követő hónap 
első napján lépnek hatályba.

Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende september nitten hundrede og
seksoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten September neunzehnhundert-
sechsundsiebzig.

Kelt Brüsszelben, ezerkilencszázhetvenhatos év szeptember
huszadik napján.

Fait à Bruxelles, le vingt septembre mil neuf cent soixante-seize.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an fichiú lá de mhí Mhéan Fómhair, míle
naoi gcéad seachtó a sé.

Fatto a Bruxelles, addì venti settembre millenovecentosettantasei.

Gedaan te Brussel, de twintigste september negentienhonderd zesenze-
ventig.

I MELLÉKLET

Az Egyesült Királyság ennek a törvénynek a rendelkezéseit csak az Egyesült Királyság 
tekintetében alkalmazza.

II MELLÉKLET

Nyilatkozat a 14. cikkről
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Az egyeztetőbizottság által követendő eljárás rendjét illetően megállapodás született az 
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 1975. március 4-i együttes nyilatkozatában1

megállapított eljárás (5) (6) és (7) bekezdésében foglalt rendelkezések alkalmazásáról.

                                               
1 HL C 89., 1975.4.22, 1. o.


