
OKMÁNY AZ EURÓPAI PARLAMENT KÉPVISELŐINEK KÖZVETLEN ÉS
ÁLTALÁNOS VÁLASZTÓJOG ALAPJÁN TÖRTÉNŐ VÁLASZTÁSÁRÓL1

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
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 az (1) bekezdésben említett időponttal
egy időben kezdődik, illetve fejeződik be.

1 N.B.: Ezen dokumentum az Európai Parlament Jogi Szolgálata által készített, egységes szerkezetbe foglalt
szöveg, 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 7. 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 határozat 2. cikkének (1) bekezdésével összhangban átszámozták.
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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:

 valamely 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 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,

 az Európai Közösségek intézményeiben, illetve a hozzájuk, és az Európai Központi
Bankhoz kapcsolódó szakosított szerveknél dolgozó 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
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alkalmazni;

 az Egyesült Királyság Parlamentjének azon 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. Ezenfelül 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 az 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

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

2. A következő választásokat az 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 évvel 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-
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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 az 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.

14. cikk

Ha intézkedéseket kell elfogadni ezen okmány 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
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első napján lépnek hatályba.

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

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten September neunzehnhundert-
sechsundsiebzig.

Done at Brussels on the twentieth day of September in the year one
thousand nine hundred and seventy-six.

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 ezen okmány rendelkezéseit csak az Egyesült Királyság tekintetében
alkalmazza.

II. MELLÉKLET

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 nyilatkozatában2

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

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