
Májusban  több  százmillió  európai  megválasztja  az  Európai  Parlament  új  képviselőit.  Az
európaiak  a  kontinens  jövőjét  meghatározó  döntés  előtt  megvizsgálják  a  jelölteket  és
programokat. Az Európai Unióra, erre a békés együttműködésre épülő egyedülálló projektre
most  azonban  veszély  leselkedik:  vannak,  akik  le  akarják  rombolni  a  közösen  elért
eredményeket.
 
Ugyanakkor a legfrissebb Eurobarométer-felmérés eredménye szerint az EU megítélése egyre
javul. Az európai polgárok 48 százaléka érzi úgy, hogy számít a véleménye az Unióban. A
tagállamok közötti eltérések ellenére ez összességében 10 százalékos növekedést jelent tíz év
alatt.
 
Azonban még sok munka van hátra.
 
Át  kell  alakítanunk  és  hatékonyabbá  kell  tennünk  Európát  úgy,  hogy  meghallgatjuk,  mi
foglalkoztatja  az  európaiakat,  és  építünk  az  eddig  elért  eredményekre.
 
Az előttünk álló pár hónapban az európaiak végiggondolják, hogyan védi meg őket, teremt új
lehetőségeket, és lép fel a nemzetközi színtéren az Európai Unió. Választ várnak a migrációs
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áramlatokkal,  a  biztonsággal,  a  környezetvédelemmel  és  a  munkaerő-piaci  helyzettel
kapcsolatos kérdéseikre is. Nekünk, az Európai Parlamentben, segítenünk kell abban, hogy az
érdeklődők tisztában legyenek az itteni képviselők munkájának eredményeivel - legyen szó a
menedékrendszer megújításáról, a szorosabb együttműködésről Afrikával, a terrorizmus elleni
küzdelemről,  az európai munkahelyeket védő, dömpingellenes szabályokról,  az internetes
óriások felelősségre vonásáról,  vagy a magánjellegű adatok védelméről.
 
Az Európai Parlament – az Unió egyetlen közvetlenül megválasztott intézménye – az Európa
jövőjéről  folytatott  vita  központi  színtere.  A  plenáris  ülésekre  rendszeresen kormány-  és
államfők érkeznek,  hogy megosszák a  jövőről  alkotott  elképzeléseiket.  Ebből  élénk viták
alakulnak ki,  amelyek megalapozzák Európa fejlődésének következő szakaszát.
 
Tavaly  a  Parlament  több  mint  8000  fiatalt  látott  vendégül  Strasbourgban,  800-at  pedig
Brüsszelben.  A  két  találkozón  a  képviselők  megismerhették,  hogy  melyek  a  következő
generáció  reményei  és  félelmei,  és  mindenekelőtt  azt,  hogyan lendíthetik  előre  közösen
Európát.
 
A  választásokig  hátralévő  időben  a  média  központi  szerepet  játszik  a  közvélemény
tájékoztatásában és megjelenítésében. Ezért a Parlament a sajtó számára létrehozott egy
rendszeresen frissülő online eszköztárat, amely nyomon követi az egyes tagállamokban zajló
kampányokat és azok hatását, és felméri a Parlamentre vonatkozó következményeket 2019-
ben. Az eszköztárban többek között hasznos elérhetőségek, a parlamenti munka és az elmúlt öt
év eredményeinek áttekintése, egy választási alkalmazás, háttérinformációkhoz vezető linkek,
grafikák  és  közvélemény-kutatási  adatok  találhatóak.  Ezek  segítségével  Ön  is  gyorsan
rátalálhat az Ön és közönsége számára érdekes információra, és naprakészen követheti az
eseményeket. Remélem, hasznosnak találja majd ezeket.
 
Köszönöm, hogy munkájával az Európai Uniót közelebb hozza az európaiakhoz.
 
Antonio Tajani
 
az Európai Parlament elnöke
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Az európai választások előtt: a legfontosabb
időpontok
 
Az Európai Parlament nyolcadik ciklusának törvényhozási munkája 2019. április 18-án ér
véget.  Május  23–26.  között  az  uniós  tagállamok  polgárai  közvetlen  szavazással
megválasztják  az  új  Parlament  képviselőit.
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Az utolsó, árpilis 14-18-i plenáris ülésen a jelenlegi Parlament (28 tagállamból 751 képviselő)
olyan kulcsfontosságú jogszabály-javaslatokról vitázik és szavaz majd, mint például az európai
határ- és parti őrség és a közérdekű bejelentők védelme.

Legfontosabb időpontok
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A képviselők emellett még egy „Európa jövője” vitát tartanak a lett miniszterelnökkel. A korábbi
viták felvételről
 
A parlamenti ciklus vége
 
A Parlament április 19-től tart szünetet. A jogszabálytervezetekről a tagállamokkal folytatott
tárgyalásokat  már  felfüggesztették.  Ha  nem  sikerült  megállapodni  a  tagállami
szakminiszterekkel,  akkor  a  Parlament  a  plenáris  ülésen szavazással  zárhatja  le  az első
olvasatot.  A fonalat  ezt  követően a következő Parlament veszi  fel.  További  információ az
Eredmények rovatban olvasható.
 
Az Egyesült Királyság kilépése az EU-ból
 
Az április  10-i  európai  csúcson született  megállapodás értelmében az Egyesült  Királyság
legkésőbb október  31-én lép ki  az Európai  Unióból.  Ezért  az országnak jogi  kötelessége
résztvenni az európai választásokon abban az esetben, ha 2019. május 23-ig nem ratifikálná a
kilépési megállapodást.
 
Az Európai Unió és az Egyesült  Királyság közötti  kilépési megállapodás életbe lépéséhez
szükség van az Európai Parlament jóváhagyására. A Parlamentnek a szavazatok egyszerű
többségével kell döntenie (a Szerződés 50. cikk 2. bekezdése értelmében). További információ
a parlamenti vitákról és állásfoglalásokról: brexit.
 
2019-es urópai választások: az elnökjelöltek vitája
 
 
A Parlament  május 15-én 21 órakor a brüsszeli plenáris ülésteremben látja vendégül a vezető
jelöltek vitáját. A vitát az Eurovision - az Európai Műsorszolgáltatók Szövetsége (EBU) rendezi
és közvetíti. Az akkreditált újságírók az ülésteremben és külön termekben követhetik majd a
vitát. Erről több a csúcsjelöltekről szóló rovatban olvasható.
 
A választás napja Brüsszelben
 
A sajtótermek és az audiovizuális szolgáltatások a választás hetén és a választást követő
napon, azaz május 23. és 27. között végig a regisztrált újságírók rendelkezésére állnak. Az
újságírók május 26-án, vasárnap az ülésteremben értesülhetnek a legfrissebb nemzeti exit-poll
felmérések  eredményeiről,  az  ideiglenes  eredményekről  és  a  jelöltek  nyilatkozatairól.  A
Parlamentbe való belépéshez külön akkreditációra lesz szükség. További részletek a médiának
szóló tájékoztatóban (angolul).
 
A következő Parlament
 
Az  újonnan  megválasztott  képviselők  május  27-én  kezdik  a  tárgyalásokat  az  új
képviselőcsoportok felállításáról. Képviselőcsoport létrehozásához 25 olyan tagra van szükség,
akik a tagállamok legalább negyedét képviselik.
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http://www.futureofeuropedebates.eu/
http://www.futureofeuropedebates.eu/
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/elections-press-kit/6/az-europai-parlament-legfontosabb-eredmenyei-2014-2018
http://www.europarl.europa.eu/unitedkingdom/en/ukevents/brexit.html
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/elections-press-kit/6/csucsjeloltek-es-az-europai-bizottsag-megvalasztasa
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190405IPR35203/media-advisory-presidential-debate-and-election-days
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190405IPR35203/media-advisory-presidential-debate-and-election-days


Július 2-án a strasbourgi alakuló üléssel kezdődik a Parlament kilencedik ciklusa. A képviselők
megválasztják  a  Ház elnökét,  a  14 alelnököt  és  az  öt  quaestort,  és  döntenek az  állandó
bizottságok számáról  és  összetételéről.
 
A következő Bizottság
 
A tagállamoknak az európai parlamenti választások eredménye alapján kell javaslatot tenniük
az elnök személyére. A Parlamentnek abszolút többséggel (azaz az összes képviselő fele plusz
egy szavazat mellett) kell jóváhagynia a Bizottság új elnökét. Amennyiben a jelölt nem kapja
meg a szükséges többséget, az Európai Tanácsnak egy hónap áll rendelkezésére ahhoz, hogy
minősített többséggel javaslatot tegyen egy új jelöltre. További információ
 
Nemzeti választások az európai választások előtt
 
Finn országgyűlési választások: április 14.
 
Spanyol országgyűlési választások: április 28.
 
Litván elnökválasztás: május 12.
 
Belgiumi országgyűlési választások: május 26.
 
Érdekes témák 2019-ben (az EP kutatószolgálat összefoglalója, angolul)
 
Gazdasági kilátások 2019-re (az EP kutatószolgálat összefoglalója, angolul)
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http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/hu/organisation-and-rules/organisation/the-president
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/hu/organisation-and-rules/organisation/political-bodies
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/faq/8/hogyan-nevezik-ki-az-europai-bizottsag-elnoket-es-az-unios-biztosokat
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/630352/EPRS_IDA(2019)630352_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/633161/EPRS_STU(2019)633161_EN.pdf


Tények és adatok az európai parlamenti
választásokról
 
Az  Európai  Parlament  naprakész  adatokkal  és  információval  szolgál  a  választási
folyamattal  kapcsolatban.
 
 
Az európai választásokat az átfogó (2002-ben és 2018-ban megreformált) európai választási
törvény előírásai alapján szervezik.
 
A választási  folyamat gyakorlati  részleteiről  a nemzeti  jogszabályok rendelkeznek,  így az
eljárást minden tagállam saját hatáskörben módosíthatja. Egyes tagállamokban például május
23-án szavaznak, máshol 24-én vagy 26-án; egyes országokban kötelező a részvétel, és a
választási alsó korhatár és a bejutási küszöb is államonként eltérő. Itt  olvashat a nemzeti
szabályzásról.
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/558775/EPRS_IDA%282015%29558775_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20180628IPR06818/parliament-backs-a-modernised-eu-electoral-law
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20180628IPR06818/parliament-backs-a-modernised-eu-electoral-law
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/623556/EPRS_ATA(2018)623556_EN.pdf


A tagállami szavazási szabályokkal, a választókerületekkel és jelöltekkel kapcsolatos, többek
között a külföldi szavazás módjáról is szóló információ a Parlament választási weboldalán
található.

2019-es európai választások - a tagállami szabályok
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•
•

•
•
•

•
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Választási adatok, 1979-2019
 
Az EP kutatószolgálatának részletes összefoglalója a közvetlen választások 1979. júniusi
bevezetésétől kezdve az Európai Parlamentre vonatkozó főbb tényeket és adatokat ismerteti a
jelenlegi  és  a  hét  korábbi  parlamenti  ciklusra  vonatkozóan.  Ezen  az  oldalon  ábrákat,
grafikonokat  és  számadatokat  találhat:
 

az Európai Parlament jelenlegi és múltbeli összetételéről, 
a  Par lamentben  képv ise l t  pá r tok  számának  növekedésérő l  és  a
képv ise lőcsopor tokná l  tö r tén t  vá l tozások ró l , 
a női EP-képviselők számának növekedéséről, 
az egyes tagállamok parlamenti választási rendszereiről, 
az  európai  választásokon  mért  részvételi  arányokról  a  nemzeti  választásokkal
összehasonlítva, 
a Parlament éves költségeiről más parlamentek költségeivel összehasonlítva, 
a Parlament fő irányító testületeinek összetételéről, valamint 
a 2009 és 2018 közötti jogalkotási és nem jogalkotási munkáról szóló statisztikákról.
 

Az egyes ábrákat az EP kutatószolgálat weboldalán lehet letölteni.
 
A Parlament jövőbeni összetétele
 
A brexitet követően az EP-képviselők száma 705-re csökken. Ha az Egyesült Királyság július
másodikán még az Európai Unió tagja, akkor a Parlament az ország kilépéséig a jelenlegi
létszámmal (751 képviselővel) működik.
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635515/EPRS_BRI(2019)635515_EN.pdf
https://epthinktank.eu/2014/02/18/graphics-on-legal-affairs/


Szavazni fogok
 
Önkéntesek szervezik a páneurópai, lentről építkező kampányt, amelynek célja, hogy az
európaiakat bevonja a választásba, és minél többjüket meggyőzze arról, hogy el kell
menni szavazni.
 

 A szavaznifogok.eu weboldalt az Európai Parlament indította el 24 nyelven. Az oldal annak a
tagállamokban feliratkozott százötvenezer önkéntesnek nyújt segítséget, akik szeretnének
másokat is meggyőzni arról, hogy menjenek el szavazni a 2019. május 23-26. között tartott
európai választásokon.
 
A szavaznifogok.eu pártpolitika-mentes közösség, amelynek célja, hogy tudatosan odafigyeljen
a demokráciára. Nem elég remélni a jobb jövőt: most közülünk mindenkinek felelősséget is kell
vállalni érte.
 
Európaiak vezette kampány
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A Parlament nem pusztán a szavazásra kéri az európaiakat, hanem arra is, hogy vonják be
családjukat, barátaikat, szomszédjukat és közösségüket is a választásokba.
 
#thistimeimvoting
 
 Az  önkéntesek a  közösségi  médián szerveznek eseményeket  az  európai  demokráciáért
folytatott kampányuk részeként. Csoportokat hoznak össze, ahol a számukra fontos ügyeket
vitatják meg, és elképzelik Európa jövőjét, nem felejtve, hogy annak alakulása a következő
európai választások kimenetelétől függ.
 
Helyi viták
 
A Parlament minden tagállamban megtalálható kapcsolattartó irodája helyi igényekre szabott
információs  csomópontokként  működik.  A  nyilvános vita  megkönnyítése érdekében helyi
fórumokat  és  szemináriumokat  szerveznek,  könnyen  hozzáférhető  online  eszközöket  és
tájékoztató anyagokat biztosítanak. Ezenkívül az Unió valamennyi nyelvén elérhetők az olyan
további  tájékoztató csomagok is,  mint  például  az Európának köszönhetjük,  az Ask EP,  a
gyakori kérdések és az #EUandME (az Európai Bizottság szolgáltatása). Az új Citizens’App
alkalmazás segítségével mobileszközökön is elérhetők az Európai Unióval kapcsolatos, fontos
információk. Elérhetőségek a média számára
 
Magyarországi rendezvények
 
Találkozzon a környéken élő  önkéntesekkel!  A következő magyarországi  eseményeket  a
szavaznifogok.eu által fenntartott és frissített térképen és a térkép alatt felsorolva találhatja
meg.
 

Önkéntesek Európa minden sarkából: miért fontosak az európai választások?
https://www.multimedia.europarl.europa.eu/en/why-this-time-we-re-voting_N01-PUB-181022-TESTI_ev
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http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/public/contact/ep-presscontact-hu.pdf
https://what-europe-does-for-me.eu/hu/home
https://epthinktank.eu/author/epanswers/
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/faq
https://europa.eu/euandme/hu
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20190111IPR23213/europa-egy-gombnyomasnyira-bemutatkozik-a-citizens-app
http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/public/contact/ep-presscontact-hu.pdf
https://www.szavaznifogok.eu/
https://magyarorszag.szavaznifogok.eu/


- április 16., Pécs
 
- április 25., Pécs
 
- április 25., Budapest (angol nyelvű)
 
- május 2., Gyál
 
- május 12., Budapest
 
Kapcsolat:
 
KOTLÁR Eszter (Magyarországi Kapcsolattartó Iroda)
 
BP: +36 1 411 3574
 
@ eszter.kotlar@europarl.europa.eu
 
KLEBERCZ Tímea (Magyarországi Kapcsolattartó Iroda)
 

https://www.thistimeimvoting.eu/events

Sajtóanyag a 2019-es európai választásokhoz

HU Sajtószolgálat, Kommunikációs Főigazgatóság
Európai Parlament - szóvivő: Jaume DUCH GUILLOT
A sajtóosztály központi telefonszáma: (32 2 ) 28 33000

12 I 38

mailto:andrasne.szontagh@europarl.europa.eu


BP: +36 1 411 3548
 
@ timea.klebercz@europarl.europa.eu
 
Hogyan lehet szavazni?
 
Az egyes tagállamok részletes nemzeti választási szabályzásáról, a határidőkről és egyéb
hasznos információkról a Parlament választási weboldalán tájékozódhat.
 
Új uniós kvíz
 
Az online elérhető kvízzel tesztelhetjük és összemérhetjük az uniós tudásunkat. A kvíz mindenki
számára elérhető, megosztható és könnyen beilleszthető más weboldalakra.
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Európának köszönhetjük weboldal
 
Az új  weboldal  az  Unió  egyénekre  és  helyi  közösségekre  gyakorolt  pozitív  hatását
mutatja  be.
 

Az interaktív és többnyelvű Európának köszönhetjük weboldal több száz könnyen olvasható,
egy oldalas történettel mutatja be az EU pozitív hatását az emberek életére. A felhasználók
könnyen  találhatnak  saját  régiójukhoz,  szakmájukhoz  vagy  kedvenc  szabadidős
tevékenységükhöz  kapcsolódó,  konkrét  információt.
 
1400 helyszín
 
A  neten  vagy  pdf  formátumban  letölthetően  közel  1800  történet  várja  az  olvasókat,
megosztókat.  A  történetek  egyik  része  „A  régiómban"  rovatba  tartozik,  ahol  az  olvasó
kiválaszthatja, ahol ő vagy családja él – például a Dél-Alföldön. Hogyan jelenik meg Európa a
városunkban  vagy  régiónkban?  A  rovatban  csaknem  1400  helyet  járunk  körbe  egész
Európában.
 
400 példa az európaiakért hozott uniós döntésekről
 
A másik rovat „Az életemben", ahol a felhasználók 400 téma közül választhatják ki a számukra
érdekeseket. Hogyan befolyásolja az Unió a családok életét, az egészségügyet, a hobbikat, az
utazást, a biztonságot, a fogyasztói választásokat vagy a szociális jogokat? Hogyan támogatja

Európának köszönhetjük
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az EU az egyes szakmákban dolgozókat, a méhészektől kezdve a sörfőzőkig? Mit tett az Unió a
sportot, a vidéki turizmust, az internetezést vagy a tévézést kedvelőkért? Ebben a rovatban egy
sor, több nyelven elérhető podcast is helyet kapott.
 
Mi várható?
 
A weboldal harmadik rovatában a későbbiekben hosszabb lélegzetű, aktuális uniós politikákról
szóló összefoglalók lesznek. Köztük olvashatunk majd a jelenlegi parlamenti ciklusban elért
eredményekről  és  kitekinthetünk  a  jövőre,  elsősorban a  közvéleményre  és  az  európaiak
elvárásaira  koncentrálva.
 
Citizens' App
 
 
A mobilalkalmazással felfedezhetjük, mit ért el idáig, min dolgozik most, és mit tervez a jövőben
az Unió. A 24 nyelven elérhető alkalmazás kereshető, megosztható adatokat tartalmaz, és
testreszabható. Az alkalmazás ingyenesen letölthető az App Store-ból és a Google Play-ből.
 
További információ
Európának köszönhetjük
#EUandME - videók és beszámolók az Unió által kínált lehetőségekről és eszközökről fiatalok
számára (Európai Bizottság)
InvestEU - beszámolók arról, hogy konkrétan hogyan szolgálják a beruházások az uniós
polgárok érdekét (Európai Bizottság)
EUProjects - hétköznapi hősök az európaiak védelmében (Európai Bizottság)

Sajtóanyag a 2019-es európai választásokhoz

HU Sajtószolgálat, Kommunikációs Főigazgatóság
Európai Parlament - szóvivő: Jaume DUCH GUILLOT
A sajtóosztály központi telefonszáma: (32 2 ) 28 33000

15 I 38

https://www.what-europe-does-for-me.eu/hu/portal/2/J05
https://www.what-europe-does-for-me.eu/hu/portal/2/N05
https://www.what-europe-does-for-me.eu/hu/portal/2/K05
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20190111IPR23213/europa-egy-gombnyomasnyira-bemutatkozik-a-citizens-app
https://itunes.apple.com/app/citizens-app/id1421054984?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.europa.europarl.app.citizen.citizen_app
https://www.what-europe-does-for-me.eu/hu/home
https://europa.eu/euandme/frontpage_hu
https://europa.eu/euandme/frontpage_hu
https://europa.eu/investeu/home_hu
https://europa.eu/investeu/home_hu
https://europa.eu/euprotects/content/homepage_hu


Felmérések és közvélemény-kutatás minden
tagállamban
 
Az Európai Parlament rendszeresen kiad Eurobarométer-felméréseket, amelyek a témák
széles skáláját  lefedve vizsgálják az európaiak várakozásait,  gondjait,  és szavazási
szándékait.
 
A Parlament Eurobarométer-felméréseinek egy egész sorozata kifejezetten a polgárok 2019-es
választások iránti érdeklődését és az európai projekttel kapcsolatos véleményét vizsgálja. A
sorozat a választás után kiértékelő elemzésekkel zárul, amelyek segítenek jobban megérteni az
európai polgárok szavazási magatartását.
 
A 2018. áprilisi és szeptemberi felmérések az EU rekordmagasságú támogatottságát
mutatják
 
A 2018-as  Eurobarométer-felmérésekből  kiderült,  hogy  az  európaiak  egyre  pozitívabban
viszonyulnak az Európai Unióhoz. A 2018 szeptemberében 28 országból több mint 27 ezer
válaszadó részvételével idén másodjára lebonyolított felmérés az alábbiakat mutatta meg:
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•

•

•

az európaiak 62 százaléka szerint országuk EU-tagsága jó dolog. Magyarországon
ez  az  érték  60  százalék.  Az  európai  válaszadók  68  százaléka  meg  van  arról
győződve, hogy országának hasznos az uniós tagság - ez 1983 óta a legmagasabb
mért adat.
 
az európai  válaszadók 66 százaléka arra szavazna,  hogy országa az EU tagja
maradjon (többség minden tagállamban) és csak 17 százalékuk gondolkodna el
azon, hogy kilépjen (17 százalék bizonytalan).
 
a válaszadók 41 százaléka tisztában van a következő európai választás időpontjával,
51 százalékukat pedig érdekli az esemény. Magyarországon a megkérdezettek 75
százaléka ismeri a választás időpontját.
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•

A válaszadókat leginkább foglalkoztató kampánytémák változtak az elmúlt hat hónap során.
Mostanra  a  bevándorlást  tekintik  a  legfontosabbnak  (51  százalék),  amelyet  a  gazdaság
helyzete (47 százalék), és a fiatalok munkanélkülisége (47 százalék) követ. A terrorizmus elleni
küzdelem az Unió egészében a negyedik helyre szorult 44 százalékkal.
 
Olvassa el a teljes szeptemberi felm&eacute;r&eacute;st
 
A magyar eredm&eacute;nyek
 
Hasonl&iacute;tsa &ouml;ssze az &aacute;prilisi eredm&eacute;nyekkel
 
A következő Eurobarométer-felmérés áprilisban jelenik meg.
 
Az Eurobarométer-felmérések módszertana
 
Az Európai Parlament és az Európai Bizottság felméréseit ugyanaz a szolgáltató ugyanazzal a
módszerrel végzi, így a trendek közvetlenül összehasonlíthatók. A felmérések során a 28 uniós
tagállam 15 éven felüli lakossága körében mintegy 27 ezer válaszadóval készítenek személyes
interjút.
 
A felméréshez használt  mintát  úgy állítják  össze,  hogy az tükrözze az egyes tagállamok
társadalmi-demográfiai szerkezetét, és statisztikailag teljes mértékben reprezentatív legyen. Az
eredmények elemzése során igyekeznek a lehető legteljesebb áttekintést nyújtani az országban
tapasztalt változásokról, regionális sajátosságokról, társadalmi-demográfiai különbségekről és
történelmi tendenciákról.
 
Minden egyes felmérés esetében az alábbi dokumentumok állnak rendelkezésre:
 

a fő jelentés (a közzététel napján csak angolul, később mind a 23 nyelven), 
a társadalmi-demográfiai sajátosságokat és az eredményeket tartalmazó teljes körű
melléklet, 
nemzeti adatlapok az egyes tagállamokban mért főbb eredményekről (angolul és az
adott ország nyelvén), 
összesített Excel-adatlapok, 
a nyers adatok teljes körét tartalmazó SPSS-fájl (kérés esetén), valamint 
az EP európai választások előtt készült Eurobarométer-felmérései.
 

Korábbi felmérések
Egy évvel a 2019-es európai választások előtt (2018. április)
Társadalmi és demográfiai tendenciák a nemzeti közvéleményben
Parlaméter 2017 (2017. október)
Két évvel a 2019-es európai választások előtt (2017. május)
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A következő Parlament mandátumainak
előrejelzése
 
A  Parlament  közvélemény-kutatásokkal  foglalkozó  egysége  a  Kantar  Public-kal
együttműködésben szavazói  szándékot  felmérő tagállami  közvélemény-kutatások alapján
előrejelzést  készít  arról,  hogy  hogyan  alakul  a  képviselőcsoportok  mérete  a  következő
Parlamentben.
 
Mivel az új  Parlament képviselőcsoportjainak száma és összetétele előre nem látható, az
előrejelzések a jelenlegi Parlamentben működő képviselőcsoportjait feltételezve készülnek.
 

Így  nézne  ki  az  Európai  Parlament  a  27  tagú  Európai  Unióban  mért  jelenlegi  szavazati
szándékok alapán. A képviselőcsoportok szeletére kattintva látható a mandátumok százalékos
aránya.
 
Kik kerülnek az „Egyéb” kategóriába?
 
A  tagállamokban  2014  óta  újabb  politikai  tömörülések  jöttek  létre,  amelyek  a  jelenlegi
közvélemény-kutatási adatok alapján mandátumhoz juthatnak az európai választásokon. Ezek
a  formációk  még  egyik  jelenlegi  képviselőcsoportnak  sem  tagjai.  Ha  egyetlen  európai
pártcsaládba sem tartoznak, akkor a várható mandátumuk az „Egyéb” kategóriába kerül. Mivel
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nem  tudhatjuk,  hogy  ezek  a  pártok  mely  képviselőcsoporthoz  csatlakoznak  majd  a
választásokat követően, ezért a kategóriában jobb- és baloldali szervezetek is megtalálhatók.
 

A szavazati szándékok idővel változnak
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Megbízható forrásból származó, nyilvánosan hozzáférhető adatok alapján
 
A  Parlament  egyetlen,  szavazati  szándékot  mérő  felmérést  sem  rendelt  meg  a
mandátumbecslés  elkészítéséhez.  A  felhasznált  adatok  minden  esetben  egyértelműen
beazonosítható  közvélemény-kutató  intézmények  által  készített,  nyilvánosan  közzétett
felmérésekből  származnak.  Az előrejelzés csak megbízható forrásból  származó adatokat
használ. Az eredményeket tartalmazó jelentés mellékletében részletes információ található a
felhasznált közvélemény-kutatásokról, azok forrásairól és a legfontosabb adatairól. Emellett
ennek az oldalnak az alján letölthető az az excel fájl, amely az egyes tagállamokban végzett
összes szavazati szándék-felmérést tartalmazza 2018 elejétől fogva. A szavazati szándékot
mérő felmérések listája nem lehet teljes.
 
A  kifejezetten  az  európai  választásokra  készült  szavazatiszándék-felmérések  mindig
elsőbbséget élveznek az országos választásokra készült hasonló közvélemény-kutatásokkal
szemben. Ha egy bizonyos országban több felmérés áll rendelkezésre egy adott időszakra,
akkor a meglévő adatokból súlyozás vagy egyéb algoritmus alkalmazása nélkül pártonként
átlagot számítunk. A különböző felmérések részletes adatai az excel fájlban találhatók, köztük
azok  az  átlagok,  amelyeket  a  Parlament  közvélemény-kutatásokkal  foglalkozó  egysége
számított.
 
A szavazati szándékról készült felmérések tagállamonként is megtekinthetők a fenti legördülő
menüben.
 
Az  egyes  előrejelzések  további  részletei  a  Politikai  fejleményekről  készült  jelentésben
olvashatók.  A  dokumentum  itt  tölthető  le  angol  nyelven.
 
További információ: dgcomm-pom@europarl.europa.eu
 
További információ
A teljes jelentés (2019.3.29., angolul)
A mandátum-előrejelzések összegző táblázata (2019.3.29.)
A felmérési adatok részletes táblázata (2018 januárjától 2019. március 29-ig)
Mandátum-előrejelzés SVG-változatban (2019.3.1.)
Trendvonalas előrejelzés SVG-változatban (2019.3.1.)
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Csúcsjelöltek és az Európai Bizottság
megválasztása
 
Az európai politikai pártok megnevezték jelöltjeiket az Európai Bizottság elnöki posztjára
és a május 15-i elnökjelölti vitára.
 

A vitát az Európai Műsorszolgáltatók Szövetsége (EBU) rendezi, és a Európai Parlament látja
vendégül  a  brüsszeli  plenáris  ülésteremben.  A  vita  21:00  órakor  kezdődik,  és  az  EBU
hálózatába tartozó európai csatornákon az Eurovision közvetíti.  A vitán részt venni kívánó
média a(z angol nyelvű) tájékoztatóból  értesülhet a további információkról.
 
A vitán való részvétel feltételei
 
A vitán való részvételhez a jelölteknek az alábbi, az EBU által támasztott feltételeket egyszerre
kell teljesítenie:
 

az  Európai  Bizottság  elnöki  székére  jelölt  vezetőjelöltet  az  egyik,  az  Európai
Parlamentben  képviselt  és  az  Európai  Politika  Pártok  és  Európai  Politikai
Alapítványok  hatósága  által  elismert  európai  politikai  párt  egyike  jelölte,  és 
a  jelöltet  indító  politikai  párt  egyike  a  kimenő  Paralment  hivatalosan  elismert
képviselőcsoportjait alkotó pártoknak, és

A 2019-es elnökjelölti vitát május 15-én tartják a brüsszeli ülésteremben
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• Az egyes képviselőcsoportok csak egy jelöltek állíthatnak.
 

A megszólaló csúcsjelöltek beszédeinek sorrendjét és a pulpitusok kiosztását a vita eséjén a
vendéglátó  szerepet  betöltő  két  műsorvezető,  Emilie  Tran  Nguyen  (Franciaország)  és
Annastiina  Heikkilä  (Finnország)  sorsolta  ki.  Az  egyes pártok  és  képviselőcsoportok  egy
csúcsjelölttel  képviseltethetik  magukat.  További  információ  (angolul)
 
Csúcsjelöltek
 
Európai Néppárt (EPP) - EPP képviselőcsoport
 
Az Európai  Néppárt  (EPP) a  november  7-8-án Helsinkiben megrendezett  kongresszusán
Manfred Webert (CSU, Németország) választotta az európai választásokon induló, vezető
jelöltjének.
 

Az Európai Szocialisták Pártja (PES)- S&D képviselőcsoport
 
Az Európai  Szocialisták  Pártja  (PES)  a  december  7-8-i  lisszaboni  kongresszusán  Frans
Timmermans-t  (56)  (PvDA,  Hollandia)  jelölte  a  vezető  jelölti  posztra.
 

Manfred WEBER
A 46 éves politikus 2002-ben a tartományi parlamentben (Bayerischer
Landtag) kezdte pályafutását, 2004-ben választották be az Európai
Parlamentbe. 2014 óta az Európai Néppárt elnöke. A jelölt a Müncheni
Természettudományi Egyetemen szerzett mérnöki diplomát.
@ManfredWeber

Sajtóreferens: Marion Jeanne
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https://www.ebu.ch/news/2019/04/speaking-order-for-lead-candidates-in-eurovision-debate-decided
https://www.epp.eu/
https://www.eppgroup.eu/about-us/members/127/biography
https://www.csu.de/
https://twitter.com/ManfredWeber
mailto:mj@epp.eu
https://www.pes.eu/en/
https://www.pes.eu/en/news-events/news/detail/PES-unites-behind-Timmermans-as-Lead-Candidate-for-2019-European-elections/
https://www.pes.eu/en/news-events/news/detail/PES-unites-behind-Timmermans-as-Lead-Candidate-for-2019-European-elections/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Partij_van_de_Arbeid_(Nederland)


Reformerek Európai Szövetsége (ACRE) - ECR képviselőcsoport
 
A párt november 14-én Jan Zahradilt (ODS, Csehország) nevezte meg vezető jelöltjeként.
 

Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért (ALDE) - ALDE képviselőcsoport
 
A Liberálisok  és  Demokraták  Szövetsége  Európáért  (ALDE)  párt  március  21-i  brüsszeli
értekezletén  hét  jelöltből  álló  ún.  Európa  Csapatot  jelölt  az  európai  választásokra.
 

Frans TIMMERMANS
Timmermans jelenleg az Európai Bizottság első számú alelnöke. 1998-
ban választották be először a holland parlament alsóházába. 2007-től
2010-ig külügyi államtitkárként, 2012-től 2014-ig Európa-ügyi
miniszterként dolgozott Mark Rutte kormányában. Timmermans a
Radboud Egyetemen szerzett francia szakos diplomát. @timmermansEU

Sajtóreferens: Tim McPhie

Jan ZAHRADIL
Az 55 éves Zahradil az Európai Parlament képviselője az Európai
Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoportjában (ECR). Emellett az
Európai Konzervatívok és Reformisták Szervezetének (ACRE) alelnöke
is. Európai parlamenti pályafutása előtt a cseh parlament tagja volt.
Zahradil a Prágai Egyetemen szerzett mérnöki diplomát, és kutatóként
dolgozott. @zahradilJan

Sajtóreferens: Eva Bouchalová
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https://twitter.com/TimmermansEU
mailto:tim.mcphie@pes.eu
https://www.acreurope.eu/
http://zahradil.cz/zivotopis/
https://www.ods.cz/
https://twitter.com/zahradiljan?lang=en
mailto:eva.bouchalova@ep.europa.eu
https://www.aldeparty.eu/


Nicola Beer, 49, (FDP, Németország), 2017 óta az Európai Parlament tagja @nicolabeerfdp
 
Emma Bonino, 71 (Più Europa, Olaszország), római szenátor @emmabonino
 
Violeta Bulc, 55 (SMC, Szlovénia), 2014 óta a közlekedésért felelős biztos @Bulc_EU
 
Cseh Katalin, 30 (Momentum Mozgalom, Magyarország), szülész-nőgyógyász, a Momentum
Mozgalom alapítója és egyik korábbi vezetője @momentumhu
 
Luis Garicano, 52 (Ciudadanos, Spanyolország), az ALDE párt alelnöke @lugaricano
 
Guy  Verhofstadt,  66  (Open  VLD,  Belgium),  2009  óta  az  Európai  Parlament  ALDE
képviselőcsoportjának  elnöke  @guyverhofstadt
 
Európai Zöld Párt (EGP) - Zöldek/EFA képviselőcsoport
 
Ska Keller (37) és Bas Eickhout (42) az Európai Zöld Párt (EGP) két vezető jelöltje, akiket a
november 23-25. közötti őszi tanácsülésén, Berlinben neveztek meg.
 

Margrethe VERSTAGER
Margrethe Vestager, 51 (Radikale Venstre, Dánia), 2014 óta versenyjogi
biztos. Korábban dán gazdasági és belügyminiszterként (2011), és
oktatási minisztereként (1998) szolgált. A jelölt a koppenhágai egyetemen
szerzett gazdasági diplomát (1993).  @vestager

Sajtóreferens: Didrik de Schaetzen

Ska KELLER
Ska Keller (Bündnis 90/Die Grünen, Németország) iszlám tanulmányokat,
turkológiát és zsidó tanulmányokat folytatott a Berlini Szabadegyetemen
és az isztambuli Sabanci Universitesi egyetmen. Az Európai Parlamentbe
először 2009-ben beválasztott képviselő a 2014-es európai választásokon
is pártja csúcsjelöltje volt. Keller a zöldek társelnöke az Európai
Parlamentben. @SkaKeller

Sajtóreferens: Sophia Borchert
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https://www.radikale.dk/english
https://twitter.com/vestager
mailto:press@teameurope.eu
https://www.fdp.de/
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https://piueuropa.eu/
https://twitter.com/emmabonino
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https://twitter.com/Bulc_EU
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https://www2.openvld.be/
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https://europeangreens.eu/
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mailto:sophia.borchert@europeangreens.eu


Bas  Eickhout  (GroenLinks,  Hollandia)  2009  óta  képviselője  az  Európai  Parlamentnek.
@BasEickhout
 
Sajtóreferens: Marjolein Meijer
 
Európai Szabad Szövetség (EFA) - Zöldek/EFA képviselőcsoport
 
Az Európai Szabad Szövetség (EFA) március 7-i, brüsszeli közgyűlésén Oriol Junquerast (ERC,
Spanyolország) nevezte meg csúcsjelöltjének.
 
Oriol Junqueras (49) 2016 januárja és 2017 októbere között a katalán kormány alelnöke volt.
@junqueras
 
Sajtóreferens: José-Luis Linazas
 
Európai Baloldal Pártja- GUE/NGL képviselőcsoport
 
Az Európai Baloldal Pártja Violeta Tomičot (56) és Nico Cuét (62) választotta csúcsjelöltjének.
 

Violeta Tomič (Levica, Szlovénia) 2014 óta a szlovén parlament képviselője és a Levica párt
helyettes koordinátora. @DSDVioleta
 
Hogyan működik a csúcsjelölti folyamat?
 
A  2014-es  európai  választásokon  debütáló  „csúcsjelölt"  (azaz  vezető  jelölt)  eljárásnak
köszönhetően az  európaiaknak abba is  beleszólásuk van,  hogy kit  jelöljenek az  Európai
Bizottság elnöki  posztjára.

Nico CUÉ
Nico Cué (Liège, Belgium) a vallon és a nemzetközi szakszervezeti
mozgalom vezető szereplője, aki 12 éven át volt a belga FGTB
szakszervezet acélmunkásoka képviselő főtitkára.
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https://twitter.com/BasEickhou
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http://www.levica.si/


A csúcsjelöltek teljes listája és az elnökjelöltek vitájában részt vevők életrajza az alábbiakban
olvasható.
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Az európai  választások eredményein alapulva az Európai  Parlament  az egyik  listavezető
csúcsjelöltet választja meg a Bizottság elnökének, akinek személyére az állam- és kormányfők
az európai választások kimenetelének ismeretében tesznek hivatalos javaslatot.

A csúcsjelöltek és az Európai Bizottság megválasztása
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Az  eljárás  alkalmazására  első  ízben  2014-ben  került  sor,  amikor  az  Európai  Néppárt
csúcsjelöltjét, Jean-Claude Junckert nevezték ki a Bizottság elnökévé. A 2014-es választásokra
öt európai képviselőcsoport állított csúcsjelöltet.
 
Az „európai politikai párt” európai szinten működik, és legalább a tagállamok negyedében
választott  parlamenti  képviselővel  rendelkező  nemzeti  pártok  képviselőit  tömöríti.  2018
áprilisában  új  szabályokat  hagytak  jóvá  az  európai  politikai  pártok  és  alapítványok
finanszírozására vonatkozóan.További információ az EU kutatószolgálat csúcsjelölt-folyamatról
szóló összefoglalójában, angolul.
 

További információk a listavezető-jelölési eljárásról
 

EP kutatószolgálat: A csúcsjelölti folyamat (angolul)
 
Európai választások: Nő az EU és a vezetőjelölt-eljárás támogatottsága (angolul)
 
A 2019-es európai választásokra vonatkozó bizottsági ajánlások (angolul) 
A listavezető-jelölési eljárást megerősítő EP-állásfoglalás 
EP kutatószolgálat: Az Európai Bizottság elnökének szerepe (angolul) 
Az Európai Unió választási törvényének reformja (angolul)
 

Európai választások: a csúcsjelölti folyamat
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/european-elections-the-lead-candidate-process
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Az Európai Parlament legfontosabb eredményei
2014-2018
 
A  Parlament  az  európai  demokrácia  középpontja.  Az  európaiak  által  közvetlenül
megválasztott képviselők a Tanáccsal együtt vitatják meg a javaslatokat és döntenek a
jogszabályokról. 
 
De  a  jogszabályalkotás  csak  az  egyik  feladatköre  a  Parlamentnek.  A  képviselők
kulcsfontosságú parlamenti viták során rendszeresen áttekintik és formálják a nemzeti és a
nemzetközi vezetők politikai célkitűzéseit, megvizsgálnak problémás kérdéseket, felmérik az
uniós fellépés szükségességét, és kezdeményezik egyes jogszabályok felülvizsgálatát vagy
újak megalkotását.
 

A képviselők értékelik az Európai Bizottság biztosainak munkáját, nyomon követik, hogyan
ültetik át a tagállamok a gyakorlatba az uniós szabályokat, és nagy súlyú intézményeket és
szervezeteket is felelősségre vonnak, különösen, ha meglátásuk szerint alapvető jogok kerültek
veszélybe.  Az állampolgárok  valós  problémáit  ismerve rendszeresen élnek jogukkal  -  és
teljesítik feladatukat -, hogy a helyszínen tekintsék meg az uniós szakpolitikák megvalósult
eredményét, hogy figyelemmel kövessék a nemzetközi megállapodások letárgyalását, és hogy
végül szavazzanak is azokról. A képviselők szükség esetén meg is vétózhatják az Európai
Bizottság döntéseit.
 
Az Európai Bizottság eddigi teljesítményének értékelése (EP kutatószolgálat, angolul)
 
Olvassa el Az EP-s képviselők munkájáról szóló összefoglalót.
 
A  Parlament  az  elmúlt  négy  év  során  a  még  hatékonyabb  és  áttekinthetőbb  jogalkotás
érdekében módosította belső szabályzatát. A sürgős feladatokkal, különösen, amikor pénzügyi
válságból kilábaló tagállamról van szó, gyorsított eljárásban foglalkoznak a képviselők. Itt tudhat
meg többet a jobb törvénykezésről szóló megállapodásról (angolul).

Jean-Claude Juncker 2018-as évértékelő beszéde
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/state-of-the-eu-2018
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http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Study-625176-Juncker-Commission-priorities-autumn-2018-FINAL.pdf
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Lezárt jogalkotói munka
 
A Parlament 2014 óta a Juncker-Bizottság csaknem ezer jogalkotási javaslatát vitatta meg,
fejlesztette tovább, és tárgyalta le sikerrel a Tanáccsal.
 
A 8. parlamenti ciklus legfontosabb eredményei:
 

Repülésbiztonság: utasadatok felhasználása
 
Vége a műanyag zacskók környezetszennyező használatának 
Alacsonyabb díjak, kevesebb csalás online fizetés során
 
Életbe lép a párizsi klímamegállapodás  
Egységes lesz a bankközi díj az egész Unióban  
Vége a roamingnak: túl az utolsó akadályon (angolul) 
WiFi4EU rendszer az ingyenes internetért  
Adatvédelmi reform 
Online vásárlás 
Vállalatok átláthatósága: áttekinthető vállalati adózás 
EU-Japán kereskedelmi megállapodás 
Az audiovizuális média irányelv frissítése 
Az interneten érvényes szerzői jogi szabályok  
A munka és a családi élet összeegyeztetését szolgáló szabályok 
Az autók széndioxid-kibocsátásának korlátozása 
Az eldobható műanyagok betiltása 
Energiahatékonyság 
 

Ha mindent tudni szeretne: törvényalkotás lépésről lépésre 2014 óta az összes szakpolitikai
területen (angolul)
 
Vizsgálatok és új szabályozás kezdeményezése
 
A törvényi változások előkészítéseként a képviselők több olyan állásfoglalást is elfogadtak,
amelyek az  általuk  képviselt  lakosság aggodalmainak és  elvárásainak adnak hangot.  Az
állásfoglalásokat a Bizottság figyelembe veszi az új jogszabály-javaslatok kezdeményezésekor
vagy a hatályban lévő jogszabályok módosításakor.
 
Példák ilyen állásfoglalásra:  Az EP a közérdekű bejelentők védelmét (angolul),  hosszabb
élettartamú használati tárgyak gyártását, a termelők támogatását kéri. A Parlament összes
állásfoglalása és kezdeményezése (angolul)
 
Amikor nagyszabású botrányokra vagy visszaélésekre derül fény (mint például a Luxleaks, a
Panama-papírok,  az  autógyártók  kibocsátási  csalása,  növényvédőszerek  engedélyezése
esetében),  a  Parlament  különbizottságokat  állít  fel.  Ezek  a  bizottságok  az  adott  kérdést
alaposan  körbejárva  vizsgálatok  és  meghallgatások  révén  állapítják  meg  az  érintettek
felelősségét. Eredményeik és részletes ajánlásaik az új bizottsági javaslatok részét képezik.
 
Példák különbizottságokra: TAX3, EMIS, PEST, TERR, PANA
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Szavazás az Unió költségvetéséről és annak ellenőrzéséről
 
Az Unió éves költségvetéséért a Parlament és a Tanács közösen tartozik felelősséggel. A
Parlamentnek az Unió hosszú távú költségvetésébe, az ún. többéves pénzügyi keretbe is
beleszólása van: elfogadásához az intézmény jóváhagyása szükséges. A Parlament az Európai
Uniómentesítő hatósága, vagyis minden egyes uniós intézmény és ügynökség esetében a
Parlament vizsgálja meg az uniós pénzek felhasználásának szabályszerűségét  a korábbi
költségvetési években. A vizsgálat eredményeképpen a Parlament lezárhatja az adott uniós
intézmény éves költségvetését, de a mentesítést el is halaszhatja, vagy megtagadhatja.
 
Demokratikus ellenőrzés
 
A  parlamenti  szakbizottságokban  dolgozó  képviselők  közelről  nyomon  követik  az  uniós
jogszabályok végrehajtását és azok hatását az európaiak életére.  Figyelemmel kísérik az
Európai Bizottság végrehajtó munkáját, és hogy a testület hogyan kezeli az uniós pénzeket. A
parlamenti  adatgyűjtő és ideiglenes bizottságok a helyszínen gyűjtenek anyagot a további
lépések megtétele előtt.
 
Példák  delegációkra:  törökországi  menekülttábor  meglátogatása  (videó);  a  jogállamiság
meglétét  vizsgáló  delegációk  Máltán  és  Szlovákiában  (angolul).
 
A képviselők sürgős esetben írásban is  kérdezhetnek a Bizottságtól.  Az ilyen kérdéseket
időnként  a politikai  csoportok által  benyújtott  állásfoglalások kísérik.
 
A Parlament szükség esetén megvétózhatja a Bizottság egyes döntéseit (a felhatalmazáson
alapuló és a végrehajtási jogi aktusok esetében), amikor álláspontja szerint a végrehajtó szerv
túllépte hatáskörét.
 
Példák parlamenti vétóra: bébiételek cukortartalma (angolul), energiaitalok (angolul), kadmium
(angolul)
 
Nemzetközi megállapodások 
 
A képviselők  ezen  kívül  figyelemmel  kísérik,  hogyan  tárgyalja  a  Bizottság  a  nemzetközi
szerződéseket. A nagyobb átláthatóság és a Parlament fokozottabb részvétele érdekében
részletes állásfoglalásokat fogadnak el minden olyan végső megállapodás előtt,  amelynek
életbe  lépéséhez  a  Parlament  jóváhagyása  (azaz  jóváhagyó  vagy  elutasító  szavazata)
szükséges.
 
Példák ilyen nemzetközi megállapodásra: BREXIT (angolul), TTIP, CETA
 
Állampolgárok petíciói
 
A Parlament  Petíciós  Bizottsága 2014 júliusa óta  közel  6.400 petíciót  vett  jegyzékbe,  és
számos,  az  uniós  jogszabályok  végrehajtásával  kapcsolatos  állampolgári  panasszal,
kívánsággal és észrevétellel foglalkozott. A bizottság egy-egy konkrét probléma megoldása
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http://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu/sheet/29/multiannual-financial-framework
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/ep-libe-delegation-mission-to-turkey-visit-to-a-facility-for-the-out-of-camp-syrian-population_I115895-V_v
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20171201IPR89323/ep-delegation-concludes-visit-to-malta-to-investigate-rule-of-law
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/ep-delegation-to-slovakia-leaders-of-opposition_I152330-V_v
http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/parliamentary-questions.html
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20160115IPR10184/meps-move-to-reduce-permitted-sugar-content-in-baby-foods
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20160701IPR34496/parliament-vetoes-energy-drink-alertness-claims
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20150520IPR57419/meps-veto-cadmium-exemption-plans-for-displays-lightings-and-tvs
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20150520IPR57419/meps-veto-cadmium-exemption-plans-for-displays-lightings-and-tvs
http://www.epgenpro.europarl.europa.eu/static/brexit-steering-group/en/documents.html
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20150702IPR73645/ttip-konnyebb-hozzaferest-az-amerikai-piachoz-vitarendezesi-reformot-ker-az-ep
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20170209IPR61728/ceta-a-parlament-tamogatja-az-eu-kanada-szabadkereskedelmi-egyezmenyt
http://www.europarl.europa.eu/committees/hu/peti/home.html


során közvetítőként jár el a petíciót beadók és a tagállamok között. A petíciókat időnként a
plenáris ülésen viták, szóbeli kérdések és állásfoglalások követik.
 
Példák a Petíciós Bizottságban felvetett  témákra:  bizonytalan munkaviszony az Unióban,
fogyatékkal élők jogai, a kisebbségekhez tartozókhátrányos megkülönböztetésének tilalma,
gyermekek jogai.
 
Mit tesz értem Európa? Az Uniós jogszabályok hatása a társadalom egyes csoportjaira az EP
kutatószolgálat angol nyelvű blogján a What Europe does for you címke alatt
 
Mit tett értünk az EU? (videó)
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http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20180524IPR04234/meps-call-on-eu-countries-to-end-precarious-employment-practices
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20171127IPR88945/pozitiv-diszkriminaciot-surgetnek-a-kepviselok-a-fogyatekkal-elok-erdekeben
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0032+0+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu/sheet/60/the-fight-against-poverty-social-exclusion-and-discrimination
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/hu/be-heard/coordinator-on-children-rights/children-rights
https://epthinktank.eu/category/blog/
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/eu-institutuions/20180322STO00308/mit-tett-ertunk-az-eu


•
•

•

•

Az európai választások eredményei
 
Az új  weboldal  az összes eddigi  európai  választás minden eredményét tartalmazza,
mutatja majd az új  eredményeket,  és az Unió összes nyelvén elérhető.
 
A  www.valasztasi-eredmenyek.eu  oldal  a  választás  éjszakáján,  május  26-án  a  nemzeti
hatóságoktól érkező hírek függvényében valós időben frissül az összeurópai eredménnyel és
az egyes országos eredményekkel.
 
 
 
1979 és 2014. közötti európai választások
 
A weboldal 1984-től kezdve az összes távozó Európai Parlament összetételét, 1979-től a helyi
pártok és a képviselőcsoportok szerinti  lebontást,  és 2009 óta pedig az összes országos
európai választási eredményt tartalmazza. Az oldalon az európai választásokkal kapcsolatos
egyéb trendekről, például a nemek egyensúlyának alakulásáról is találhat információt.
 
 
 
Mit tud a weboldal?
 

Az összehasonlító eszközzel összevethetők a különböző választások eredményei. 
A felhasználók a többségkalkulátor segítségével különböző parlamenti koalíciókat
állíthatnak össze, amint az első hivatalos becslések befutnak május 26-án. 
Egy alkalmazás révén a  weboldal  a  felhasználó  saját  igényeihez szabható.  Az
alkalmazás  az  összes  korábbi  európai  választás  eredményét  és  az  élő
eredményeket  jeleníti  meg  a  felhasználó  által  kívánt  oldalon. 
Nyílt  adatformátumban (json, xml és csv) és grafikus formátumban (jpg és png)
tölthetők le adatbázisok.
 

 
 
Ha a választás éjszakáján érkező adatokat szeretné beilleszteni a weboldalára, itt iratkozzon fel
emailben a részletekért és a hírekért: election-results-data@europarl.europa.eu
 
Az átvitel, a fogadás és az egyéb funkciók helyes működésének tesztelését április 25-én, május
7-én és május 14-én végezzük. Ha szeretné kipróbálni, hogy működik-e a rendszer, írjon emailt
az election-results-data@europarl.europa.eu címre.
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Audiovizuális szolgáltatások és multimédiás
tartalmak
 
A Parlament az európai választások előtt a parlamenti munkáról szóló tudósításokhoz
naprakész multimédiás eszközök és szolgáltatások széles skálájával áll a sajtó és az
audiovizuális média rendelkezésére.
 

Ezek  között  streaming  és  beágyazható  szolgáltatások  is  szerepelnek,  a  televízió-  és
rádiócsatornákat  pedig  kamerák  és  stúdiók  várják.
 
Multimédia tartalmak
 
A sajtóközleményektől és hírektől kezdve az infografikákon át a fotókig és fényképgalériákig a
jó minőségű, azonnal felhasználható többféle formátumú tartalmak tárháza várja a tudósítókat.
További információt a Tudósítás az Európai Parlamentből egyszerűen - Multimédia termékek és
szolgáltatások a tudósítók számára című, angol nyelvű brossúrában találhat.
 
Audiovizuális szolgáltatások
 
A Parlament élőben közvetíti a szakbizottsági és a plenáris üléseket. A közvetítés műholdról és
interneten  át  egyaránt  elérhető,  televíziós  és  netes  minőségben.  További  információ  a
Multimédia  központban.
 
A Parlament emellett televízió- és rádióstúdiót, ENG-stábot, élő bejelentkezési helyszíneket, és
fényképtudósítást is biztosít. További információ itt érhető el (angolul; kattintson a Services-re
lent).

Tévéstúdió az Európai Parlamentben Brüsszelben
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http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/Multimedia-products-and-services-16_9_smallfilesize.pdf
http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/Multimedia-products-and-services-16_9_smallfilesize.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/home
http://www.europarl.europa.eu/website/multimedia-centre/en/about_us.html


Háttér
 
Az Európai Parlament Kutatószolgálata (EPRS) független, objektív és hiteles információkat
szolgáltat a parlamenti döntéshozatal elősegítéséhez, a nagy nyilvánosság számára pedig
valamennyi szakpolitikai területről tájékoztatást kínál.
 
Az EPRS angol nyelvű tanulmányai, tájékoztatói és adatlapjai az EPRS weboldalán, valamint
mobilalkalmazás révén is elérhetők.
 
Az EPRS grafikongyűjteménye statisztikai adatokat tartalmazó ábrák, grafikonok, táblázatok és
térképek  sorát  kínálja  szabad  felhasználásra  (az  Európai  Parlament  Kutatószolgálatát
forrásként  kell  feltüntetni).  A  képeket  az  EPRS állította  össze az  egyes ábrákon említett
forrásokból  származó statisztikai  adatok  alapján.
 
Külön akkreditáció szükséges a választás ideje alatt
 
 
A választás  időszakában és  a  választás  estéjén  az  Európai  Parlamentbe belépni  kivánó
újságíróknak külön akkreditációra lesz szükségük.  A részletekről a május 15-re és 23-27-re
vonatkozó tájékoztatóban olvashatnak angolul.
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https://epthinktank.eu/
https://epthinktank.eu/
https://epthinktank.eu/2018/01/17/the-new-eprs-app-is-available-now/
https://epthinktank.eu/graphics-warehouse/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190405IPR35203/media-advisory-presidential-debate-and-election-days
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190405IPR35203/media-advisory-presidential-debate-and-election-days


Hasznos elérhetőségek az Európai Parlamentről
tudósító újságírók számára
 
A parlamenti szakmai munka bármely területét érintő média-megkeresésre a Brüsszelben,
illetve a tagállamok tájékoztató irodáiban dolgozó sajtóreferensek válaszolnak.
 
Szóvivői szolgálat
 
A  szóvivői  szolgálat  az  intézmény  működésével  kapcsolatban,  valamint  a  Parlament
szabályairól, eljárásairól, pénzügyeiről és igazgatásáról ad tájékoztatást. A leggyakrabban feltett
kérdésekre és a leggyakoribb tévhitekre adott válaszok a közelmúltban frissített Gy.I.K. oldalon
találhatók.
 
Jaume DUCH GUILLOT
 
Az EP szóvivője és a kommunikációért felelős főigazgató
 
BXL +32 2 28 43000
 
STR +33 3 881 74705
 
Mobil: +32 496 59 94 76
 
@ jaume.duch@europarl.europa.eu
 
Marjory VAN DEN BROEKE
 
A szóvivői szolgálat vezetője
 
BXL +32 2 28 44304
 
STR +33 3 88 1 74336
 
Mobil: +32 498 98 35 86
 
@ marjory.vandenbroeke@europarl.europa.eu
 
Sajtószolgálat
 
A parlamenti szakmai munka bármely területét érintő média-megkeresésre a Brüsszelben,
illetve  a  tagállamok  tájékoztató  irodáiban  dolgozó  sajtóreferensek  válaszolnak.  A
sajtóreferensek  készítik  a  vitákról  és  szavazási  eredményekről  szóló  emlékeztetőket  és
sajtóközleményeket, és ők szervezik a szakbizottsági és parlamenti sajtótájékoztatókat és
szemináriumokat is. Elérhetőségek országok és szakterületek szerint
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mailto:europarl-spox@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/faq
mailto:jaume.duch@europarl.europa.eu
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Az Európai Parlament döntéseiről szóló legfrissebb hírek, a sajtóközlemények és a heti program
a Sajtószoba rovatban találhatók. A legfrissebb hírek a @EuroparlPress Twitter-oldalon érhetők
el.
 
Magyar sajtóreferensek
 
BALÁZS Eszter (brüsszeli sajtóreferens)
 
BXL + 32 228 42 373
 
STR +33 3 88 1 73 839
 
Mobil: +32 470 88 08 77
 
@ eszter.balazs@europarl.europa.eu
 
SZONTÁGH Andrásné Annamária (Magyarországi Kapcsolattartó Iroda)
 
BP: +36 1 411 3552
 
Mobil: +36 30 603 0575
 
@ andrasne.szontagh@europarl.europa.eu
 
PÁLFY Katalin (Magyarországi Kapcsolattartó Iroda)
 
BP: +36 1 411 3549
 
Mobil: +36 30 173 47 33
 
@ katalin.palfy@europarl.europa.
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