
 

Tények és adatok az EP 2014-2019-es ciklusáról
 
Milyen volt a Parlament 2014-2019-es ciklusa? Összeszedtük az elmúlt öt év
érdekességeit a májusi európai választások előtt.
 

A 2014 júliusában érkező képviselők kevesebb mint fele volt új, 51,5 százalékuk ugyanis már
korábban is tagja volt a Parlamentnek. A legtöbb új képviselője Görögországnak volt, 90,5
százalékkal.
 
 
A ciklus kezdetén a nők aránya 36,9 százalék volt a képviselők között, ez a ciklus végére egy
kicsit csökkent, 2019 máricus végére már csak 36,5 százalék volt.
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A képviselők átlag életkora 2019 március végén 55 év volt. Ez a 2014 júliusi alakuló ülésen 53
év volt. 2014 júliusa és 2019 márciusa között 108 képviselő távozott: 43-an felmondtak, hatan
elhunytak és 59-en más pozícióba kerültek.
 
 
Hosszabb plenáris ülések A plenáris üléseken való részvétel a képviselők munkájának egyik
legfontosabb eleme. Ott  szavaznak ugyanis a jogszabályokról  és vitatják meg az aktuális
témákat. A 2009-2014-es ciklus alatt 260 napnyi plenáris ülést tartottak, ami összesen 2160
órából állt. 2014 júliusától 2018 decemberéig a képviselők már 255 napnyi plenáris ülésen
vettek részt, ami 2187 órát jelentett összesen.
 
 
A szavazások száma is növekedett: 2018 végéig már több mint 27 ezer szavazást tartottak, míg
ez a szám az előző ciklusban csak 23 553 volt.
 

Meddig tart egy jogszabály megalkotása? A jogszabályokat a Bizottság javasolja és ahhoz,
hogy törvény legyen belőlük, el kell fogadnia az Európai Parlamentnek és az EU Tanácsának is.
A képviselők az EU kormányaival tárgyalnak a jogszabályok végső szövegéről. Attól függően,
hogy milyen nehezen jutnak el a megegyezésig a felek, a szövegeknek legfeljebb három
változata lehet mind a Parlament, mind a Tanács részéről.
 
 
Ebben a ciklusban a legtöbb jogszabályt elsőre elfogadták, ez átlagosan 18 hónapig tartott. Ha
ez elsőre mégsem sikerült és szükség volt második körre, az átlagosan 39-40 hónapig tartott.
 
 
Politikai pártok nemzeti és európai szinten Az európai választásokon a nemzeti  pártok
versengenek, de amint egy megválasztott képviselő elfoglalja helyét az EP-ben, nemzeteken
átívelő parlamenti csoportok részévé válik. Az elmúlt években a képviselőcsoportok száma nem
sokat változott: 2004 és 2014 között hét ilyen képviselőcsoport volt a Parlamentben. Az utolsó
ciklusban növekedett ez a szám, most már nyolc csoport van.
 
 
A különböző nemzeti politikai pártok képviselőinek száma is folyamatosan növekszik: míg a
2004-2009-es  ciklusban  168  különböző  nemzeti  politikai  párt  volt  jelen  az  EP-ben  a
képviselőknek köszönhetően, addig a jelenlegi ciklusban már 191. 2019 március végére pedig
ez a szám már 232-re emelkedett.

Érdekes számadatok az EP életéből (2014 júliusa és 2018 decembere között)
• 2134 szöveget fogadtak el a plenáris üléseken, ebből 708 jogalkotási aktus volt

• 552 nyilvános megjhallgatást tartottak az EP szakbizottságai

• 6880 petíció érkezett az európai állampolgároktól

• nagyjából 1,6 millióan látogatták meg a Parlament plenáris üléstermeit
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https://www.europarl.europa.eu:80/about-parliament/en/powers-and-procedures/legislative-powers
https://www.europarl.europa.eu:80/about-parliament/en/powers-and-procedures/legislative-powers


További információ
Statisztikák, adatok, tények a Parlament 2014-2019 közötti ciklusáról (angol)
Amit érdemes tudni a 2019-es európai választásokról
Az Európai Parlamentről
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635515/EPRS_BRI(2019)635515_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20181122STO19860/amit-erdemes-tudni-a-2019-es-europai-valasztasokrol
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/hu

