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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a 2014. évi európai parlamenti választások megszervezésének javításáról
(0000/2013(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 10. cikkére és 17. cikkének (7) 
bekezdésére,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 22. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 11. és 39. cikkére,

– tekintettel az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján 
történő választásáról szóló, az 1976. szeptember 20-i tanácsi határozathoz csatolt, 
módosított okmány 10. cikkének (2) bekezdésére1,

– tekintettel a 93/109/EK irányelvet módosító 2013/1/EU irányelvre,

– tekintettel a 2013. március 12-i, „Felkészülés a 2014-es európai parlamenti választásokra: 
a demokratikus és hatékony lebonyolítás további erősítése” című, az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz címzett bizottsági közleményre (COM(2013)0126), 

– tekintettel a 2013. március 12-i, az európai parlamenti választások demokratikus és 
hatékony lebonyolításának erősítéséről szóló, a tagállamoknak és a nemzeti politikai 
pártoknak címzett bizottsági ajánlásra (C(2013)1303),

– tekintettel az európai parlamenti választásokról szóló 2012. november 22-i 
állásfoglalására2,

– tekintettel az Európai Parlamentnek a 2014-es választásokkal összefüggésben érvényes 
összetételéről szóló 2013. március 13-i állásfoglalására3,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A7-0000/2013),

A. mivel megegyezés született arról, hogy a szavazási napokat előre kell hozni 2014. május 
22–25-re;

B. mivel az Unió szintjén a polgárok közvetlen képviselete az Európai Parlamentben valósul 
meg;

C. mivel minden polgárnak joga van ahhoz, hogy részt vegyen az Unió demokratikus 
                                               
1 A 93/81/Euratom, ESZAK, EGK tanácsi határozattal (HL L 33., 1993.2.9., 15. o.) és a 2002/772/EK, Euratom 
tanácsi határozattal (HL L 283., 2002.10.21., 1. o.) módosított 76/787/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi határozat 
(HL L 278., 1976.10.8.,. 1. o.).
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0462.
3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0082.
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életében;

D. mivel az európai szintű politikai pártok hozzájárulnak az európai politikai tudatosság 
kialakításához és az uniós polgárok akaratának kinyilvánításához;

E. mivel a legnagyobb európai szintű politikai pártok készen állnak arra, hogy saját jelöltet 
nevezzenek meg a Bizottság elnöki posztjára, feltételezve, hogy e jelöltek vezető szerepet 
fognak játszani a parlamenti választási kampányban, különösen azáltal, hogy személyesen 
mutatják be a politikai programjukat;

F. mivel a politikai pártok részéről megnyilvánuló belső politikai demokrácia, magas szintű 
nyitottság és integritás lényeges alapját képezi a közvélemény politikai rendszerbe vetett 
növekvő bizalmának;

G. mivel az Unióban jelenleg érezhető irányítási válság megoldása az integrációs folyamat 
teljesebb demokratikus legitimációját kívánja meg;

H. mivel a polgárok akkor is szavazhatnak és indulhatnak jelöltként az európai parlamenti 
választásokon, ha nem a saját tagállamukban élnek;

I. mivel a választások részvételi arányát valószínűleg növelni fogja egy élénk politikai 
kampány, amelynek során a politikai pártok és jelöltjeik a politika európai dimenzióját 
megszólító alternatív programokkal versenyeznek a szavazatokért és a mandátumokért;

J. mivel több közvélemény-kutatás szerint is a nagy többség valószínűleg elmenne szavazni, 
ha több tájékoztatást kapnának az Európai Parlamentről, a politikai pártokról, azok 
programjáról és jelöltjeiről;

K. mivel az Európai Bizottság elnökét a Parlament választja meg az Európai Tanács javaslata 
alapján, melynek figyelembe kell vennie a választások eredményét és a jelölt(ek) 
megnevezése előtt konzultálnia kell az új Parlamenttel;

1. felhívja a tagállamokat és a politikai pártokat, hogy az európai parlamenti választásokon 
induló kiválasztott jelöltek nevét legalább hat héttel a választások időpontja előtt, tehát 
2014 áprilisának elején hozzák nyilvánosságra;

2. sürgeti a tagállamokat, hogy ellenőrizzék, hogy az európai szintű politikai pártok neve és 
logója is megjelenjen a szavazólapon a jelöltjeik listája mellett;

3. felkéri az európai pártokat, hogy jóval a választások előtt nevezzék meg a Bizottság elnöki 
posztjáért induló jelöltjeiket annak érdekében, hogy jelentős kampányt tudjanak 
véghezvinni;

4. bátorítja a tagállamokat, hogy engedélyezzék a politikai hirdetéseket az európai szintű 
politikai pártok részére;

5. ragaszkodik hozzá, hogy a tagállamok tegyenek meg minden lépést a saját tagállamukon 
kívül szavazni vagy jelöltként indulni szándékozó polgárok támogatására létrehozott 
intézkedések hatékony végrehajtására;
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6. ragaszkodik hozzá, hogy egyik tagállamban se tegyék közzé az eredményeket 2014. május 
25., vasárnap 20.00 óra (közép-európai idő) előtt;

7. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, 
a Bizottságnak, a tagállamok parlamentjeinek és az európai szintű politikai pártoknak.


