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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió választási jogszabályainak reformjáról
(2020/2220(INL))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az 1950. május 9-i nyilatkozatra, amely az európai szövetség első lépéseként 
az Európai Szén- és Acélközösség (ESZAK) létrehozását javasolta,

– tekintettel a 2002. június 25-i, illetve szeptember 23-i 2002/772/EK, Euratom tanácsi 
határozattal és a 2018. július 13-i (EU, Euratom) 2018/994 tanácsi határozattal 
módosított, az 1976. szeptember 20-i tanácsi határozathoz csatolt, az Európai Parlament 
tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmányra 
(a továbbiakban: választási okmány),

– tekintettel Szerződésekre és különösen az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 9., 
10. és 14. cikkére, valamint 17. cikkének (7) bekezdésére, továbbá az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 20. és 22. cikkére, 223. cikkének (1) bekezdésére 
és 225. cikkére, valamint a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött 
szerepéről szóló 1. jegyzőkönyv 2. cikkére,

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

– tekintettel az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós 
polgárok aktív és passzív választójogának az európai parlamenti választásokon történő 
gyakorlására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1993. december 6-i 
93/109/EK tanácsi irányelvre1,

– tekintettel az Európai Parlament választási eljárásáról szóló korábbi állásfoglalásaira és 
különösen az Európai Parlament képviselőinek megválasztására vonatkozó egységes 
választási eljárásra irányuló tervezetről szóló, 1998. július 15-i állásfoglalására, a 2014. 
évi európai parlamenti választásokról szóló, 2012. november 22-i állásfoglalására2, a 
2014. évi európai parlamenti választások megszervezésének javításáról szóló, 2013. 
július 4-i állásfoglalására3, valamint az európai uniós választójog reformjáról szóló, 2015. 
november 11-i állásfoglalására4,

– tekintettel az Európai Parlament összetételéről szóló, 2013. március 13-i5 és 2018. február 
7-i6 állásfoglalására,

1 HL L 329., 1993.12.30., 34. o.
2 HL C 419., 2015.12.16., 185. o.
3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0323.
4 HL C 366., 2017.10.27., 7. o.
5 HL C 36., 2016.1.29., 56. o.
6 HL C 463., 2018.12.21., 83. o.
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– tekintettel az európai választások értékeléséről szóló, 2020. november 26-i 
állásfoglalására7,

– tekintettel az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és 
finanszírozásáról szóló, 2014. október 22-i 1141/2014/EU, Euratom európai parlamenti 
és tanácsi rendeletre, és különösen annak 13., 21. és 31. cikkére,

– tekintettel a 2018. február 7-én módosított, az Európai Parlament és az Európai Bizottság 
közötti kapcsolatokról szóló, 2010. október 20-i keretmegállapodásra,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság által a 2019. március 20-i plenáris 
ülésén elfogadott, „A fogyatékossággal élők tényleges jogai arra, hogy szavazzanak az 
európai parlamenti választásokon” című jelentésre, valamint a 2020. december 2-án 
elfogadott, „Garantálni kell a fogyatékossággal élő személyek tényleges jogait arra, hogy 
szavazzanak az európai parlamenti választásokon” című véleményre,

– tekintettel az európai demokráciára vonatkozó cselekvési tervről szóló, 2020. december 
3-i bizottsági közleményre (COM(2020)0790),

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára (a Charta), és különösen annak 11., 23. 
és 39. cikkére,

– tekintettel eljárási szabályzata 46. és 54. cikkére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A9-0000/2021),

A. mivel 1976 óta – amikor az európai választási okmány első ízben tette lehetővé az Európai 
Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő megválasztását – 
az Európai Parlament folyamatosan szorgalmazza az uniós választási jogszabályok 
reformját, valamint egy hitelesebb, egységes és európai választási eljárás felé való 
elmozdulást;

B. mivel a Lisszaboni Szerződés pozitív előrelépést jelentett, lévén megerősítette az Európai 
Parlament azon jogát, hogy a választási okmányt, illetve az összetételét illetően javaslatot 
kezdeményezzen; 

C. mivel a Lisszaboni Szerződésben bevezetett egyéb fontos változtatások főleg a 
következőket érintették: az EUSZ 14. cikkének megfogalmazása, amely kimondja, hogy 
az Európai Parlament az Unió polgárainak képviselőiből, nem pedig a tagállamok 
népeinek képviselőiből áll, valamint az Európai Parlamentnek az Európai Bizottság 
elnökének megválasztásában betöltött szerepére való hivatkozás, akit az európai 
parlamenti választások eredményeinek figyelembevételével kell megválasztani; 

D. mivel a 2014-es választási eljárás precedenst teremtett az Európai Parlamentnek az 
Európai Bizottság elnökének megválasztásában betöltött szerepét illetően; mivel nem volt 
lehetséges, hogy ez az eljárás az uniós választási jogszabályok átfogó reformjának 
részévé váljon, ami hozzájárult a csúcsjelölti elv alkalmazásának 2019-es európai 
választásokat követő váratlan mellőzésével kapcsolatos politikai háttér megteremtéséhez, 

7 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0327.
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ami abból adódott, hogy az európai politikai pártok és parlamenti képviselőcsoportok 
részéről nem érkezett egységes jelzés arra vonatkozóan, hogy az egyik csúcsjelöltet 
támogatnák, az Európai Tanácsnak pedig egyik csúcsjelölt kinevezéséről sem sikerült 
megállapodni;

E. mivel a jelenlegi európai választási okmány néhány meglévő közös rendelkezése a 
szükséges javítások irányába mutat, ideértve azokat is, amelyek előírják, hogy a jelölteket 
az arányos képviselet elve alapján listás vagy egyéni átvihető szavazatos rendszerben kell 
megválasztani, illetve amelyek rendelkeznek a választókerületek nemzeti szintű 
létrehozásának szabadságáról, a legfeljebb 5%-os nem kötelező választási küszöb 
bevezetéséről, valamint annak megtiltásáról, hogy az Európai Parlament tagjai kettős 
mandátummal rendelkezzenek a nemzeti parlamentben és az Európai Parlamentben;

F. mivel az Európai Parlament választási eljárásaira vonatkozó közös szabályok 
meghatározása irányába tett némi előrelépés ellenére az uniós választásokat ma még 
mindig többnyire a nemzeti jogszabályok szabályozzák, ezért további előrelépésekre van 
szükség az európai választások valóban egységes eljárásának kialakításához;

G. mivel az elmúlt 20 évben az európai parlamenti választások közül a 2019-es európai 
választásokon volt a legmagasabb a regisztrált részvételi arány; mivel a megnövekedett 
részvételi arányt pozitív jelnek kell tekinteni, ami azt mutatja, hogy az uniós polgárok 
egyre nagyobb érdeklődést tanúsítanak az európai integráció fejlődése iránt, amit az 
Eurobarométer 2021. március 9-i tematikus felmérésének eredményei is alátámasztanak;

H. mivel a növekvő választási részvétel tendenciája akkor tartható fenn, ha megerősítik a 
választók és a jelöltek közötti kapcsolatot és elszámoltathatóságot, és előmozdítják az 
uniós dimenziót;

I. mivel a működő választási rendszer elősegíti, hogy elnyerjék a lakosság bizalmát és 
támogatását, továbbá növeli az uniós polgárok abba vetett bizalmát, hogy szavazatukkal 
képesek demokratikus úton megváltoztatni a társadalmat; 

J. mivel a 2018. július 13-i (EU, Euratom) 2018/994 tanácsi határozat megerősítési 
folyamata még mindig nem zárult le, de ez nem tudja feltartóztatni az uniós választási 
rendszerekben szükséges változtatásokat;

K. mivel a tagállamok körében megfigyelhető növekvő politikai lendület és változó 
feltételek lehetőséget teremthetnek arra, hogy a választási eljárások végre olyan 
erőteljesebb elemekkel és rendelkezésekkel bővüljenek, amelyek kiemelik a választások 
európai dimenzióját;

L. mivel az európai választási jogszabályok reformjával kapcsolatos megfelelő 
megközelítésnek a szubszidiaritás és az arányosság elvének tiszteletben tartásán, valamint 
közös minimumszabályok bevezetésén kell alapulnia;

M. mivel az Európai Parlament választási eljárása reformjának az európai választások 
demokratikus és transznacionális dimenziójának, valamint az uniós döntéshozatali 
folyamat demokratikus legitimációjának erősítésére, az uniós polgárság koncepciójának 
megszilárdítására, az Európai Parlament működésének és az Unió kormányzásának 
javítására, az Európai Parlament munkájának legitimebbé tételére, a választói egyenlőség 
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és esélyegyenlőség elvének megerősítésére, az európai választások lebonyolítási 
rendszere hatékonyságának növelésére, valamint arra kell irányulnia, hogy az Európai 
Parlament tagjait közelebb hozza a választóikhoz, köztük különösen a legfiatalabbakhoz;

N. mivel egy közvetlen és általános választójogon alapuló, egységes választási eljárás 
kialakításának lehetőségét a Szerződések 1957 óta rögzítik;

O. mivel az európai parlamenti választási eljárás valamennyi tagállamra kiterjedő valódi 
harmonizációja előmozdítaná a minden uniós polgárt megillető, ahhoz való jogot, hogy 
egyenlő feltételek mellett vegyenek részt az Unió demokratikus életében, ami egyúttal az 
európai integráció politikai dimenzióját is megerősítené;

P. mivel az európai politikai pártok vannak a legjobb helyzetben ahhoz, hogy 
„hozzájárul[ja]nak az európai politikai tudatosság kialakításához” és ezért nagyobb 
szerepet kell játszaniuk a parlamenti választási kampányokban ismertségük növelése, 
valamint annak érdekében, hogy rávilágítsanak arra, milyen kapcsolat van a valamely 
nemzeti pártra leadott szavazat és annak az európai parlamenti európai képviselőcsoport 
méretére gyakorolt hatása között;

Q. mivel az európai parlamenti választásokon induló jelöltek jelölési eljárása tagállamonként 
és pártonként is jelentősen eltérő, különösen az átláthatóságot és a demokratikus 
követelményeket illetően; mivel azonban a nyílt, átlátható és demokratikus jelölési 
eljárások elengedhetetlenek a politikai rendszerbe vetett bizalom megteremtéséhez;

R. mivel a választási listák európai választások előtti véglegesítésére vonatkozó határidők a 
tagállamokban rendkívül különbözőek, jelenleg 17 naptól 83 napig terjednek; mivel 
emiatt az uniós jelöltek és választók nincsenek egyenlő helyzetben a kampányra, illetve 
a választási döntés megfontolására rendelkezésre álló idő tekintetében; 

S. mivel a választói névjegyzék európai választásokat megelőző véglegesítésére vonatkozó 
határidők tagállamonként nagymértékben eltérnek, ami a választókra vonatkozó, 
tagállamok közötti (a kettős szavazás elkerülését célzó) információcserét megnehezítheti, 
ha nem egyenesen ellehetetleníti; 

T. mivel egy közös választókerület létrehozása, amelyben a listák élén az egyes politikai 
családok Bizottság elnöki tisztségére megnevezett jelöltjei állnak, nagymértékben 
megerősítené az európai demokráciát és tovább legitimizálná a Bizottság elnökének 
megválasztását;

U. mivel nem minden tagállam teszi lehetővé állampolgárai számára, hogy külföldről 
szavazzon, és azok között is, amelyek ezt megengedik, az állampolgárok választójogtól 
való megfosztásának feltételei nagyban különböznek; mivel a választási részvételhez való 
jog megadása az Unión kívüli lakóhellyel rendelkező valamennyi uniós polgár számára 
hozzájárulna a választói egyenlőséghez; mivel azonban sok tagállamnak jobban össze 
kellene hangolnia igazgatási rendszereit annak megakadályozása érdekében, hogy a 
választók két különböző tagállamban kétszer szavazzanak;

V. mivel meg kell szüntetni a fogyatékossággal élők választójogát gátló minden akadályt, 
különösen a cselekvőképtelennek nyilvánított, értelmi fogyatékossággal élő felnőttek 
előtt álló jogi akadályokat, garantálva a szavazóhelyiségek fizikai és érzékszervi 
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akadálymentesítését, valamint a választójog gyakorlására szolgáló alternatív részvételi 
rendszereket, különösen a levélszavazás lehetőségét;

W. mivel uniós szinten létre kell hozni egy választási hatóságot, amely a tagállamok központi 
kapcsolattartó hatóságaiból álló hálózatként jár el, mivel ez megkönnyítené a hozzáférést 
az európai választásokra vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információkhoz, valamint 
egyszerűsítené a folyamatot, irányítaná a közös választókerületet, továbbá kiemelné a 
választások európai jellegét;

X. mivel a levélszavazás, illetve az elektronikus és internetes szavazás hatékonyabbá és a 
választók számára vonzóbbá tehetné az európai választások lebonyolítását, ugyanakkor 
garantálná a lehető legmagasabb szintű adatvédelmi követelményeket;

1. javasolja, hogy az európai közélet kézzelfogható alakítása céljából még a 2024-es európai 
választások előtt reformálják meg a választási eljárást, közös minimumszabályokat és 
jogszabályi változtatásokat javasolva;

2. elengedhetetlennek tartja az Európai Parlament átláthatóságának és demokratikus 
elszámoltathatóságának javítását, amelyre a választások európai dimenziójának erősítése 
adna módot különösen azáltal, hogy a választási kampányokban a vitát a nemzeti 
témákról a valóban európai kérdések felé terelik; elengedhetetlennek tartja továbbá az 
európai választások átalakítását egy egységes európai választássá, szemben a 27 külön 
nemzeti választás összességével, ami a jelenlegi felfogás az európai választásokról;

3. úgy véli, hogy az európai politikai pártoknak és mozgalmaknak mindinkább központi 
szerepet kell játszaniuk az európai választási folyamatban és a választók számára jól 
láthatóvá kell válniuk; 

4. megjegyzi, hogy a választási kultúrák különbségei miatt sokféle választási rendszer 
létezik; ezért úgy véli, hogy közös minimumszabályokra van szükség az egységes európai 
választási jogszabályok felé való közeledés és az uniós polgárok egyenlő szavazati 
jogának biztosítása érdekében, többek között a következők tekintetében: a pártként való 
bejegyzéshez való jog és a választhatóság joga, a szavazólapokhoz való hozzáférés, a 
jelöltállítás, a szavazás akadálymentesítése, illetve a választások napjának eseményei; 

5. olyan közös keret létrehozását szorgalmazza, amely a választási szabályok tekintetében 
az egész Unióra nézve referenciamutatókat és minimumszabályokat tartalmaz, és amely 
a javaslatok lényegi elemeinek végrehajtásához nagyobb összhang megteremtésére 
összpontosít a nemzeti intézkedésekkel;

6. tudomásul veszi, hogy a Bizottság közvetítői szerepet tölt be az Európai Parlament és a 
Tanács között az európai választási jogszabályok reformjáról folytatott intézményi 
megbeszélések során; elengedhetetlennek tartja a konstruktív párbeszédet a Bizottsággal, 
ami többek között a 2019-ben létrehozott európai választási együttműködési hálózat 
eredményeinek értékelését, illetve azok további hasznosítását szolgálja;

7. kiemeli a választási okmány felülvizsgálata kapcsán javasolt intézkedések, valamint az 
Európai Parlament eljárási szabályzata, az európai politikai pártokról szóló rendelet és az 
Európai Bizottság európai demokráciáról szóló, 2020. decemberi cselekvési terve közötti 
kapcsolatokat, különösen például a következő elemek összefüggéseit:



PE693.622v03-00 8/32 PR\1235563HU.docx

HU

– miként szabályozzák a választásokat nagyrészt olyan szabályok, amelyek 
kizárólag egy adott joghatóságon belül alkalmazandók, vagy amelyeket esetleg 
nem a határok nélküli online tér figyelembevételével alakítottak ki,

– szorosabb együttműködésre van szükség a tagállami szabályozó hatóságok 
között,

– a politikai reklám és kommunikáció nagyobb átláthatóságára irányuló célnak a 
választási okmány rendelkezéseiben is tükröződnie kell;

8. úgy véli, hogy a nemek közötti egyenlőség kulcsfontosságú horizontális elem az uniós 
demokrácia minőségének javításához és az európai közélet gazdagításához; felhívja a 
tagállamokat, hogy saját hatáskörüknek megfelelően, átfogó módon alkalmazzák ezt az 
elvet és a csatolt jogalkotási aktusban szereplő európai parlamenti javaslatban foglalt 
rendelkezéseket; kéri, hogy olyan jelöltlistákat vezessenek be, amelyeken egyenlő 
számú férfi és női jelölt szerepelhet, például alkalmazzák a cipzár elvet (egy férfi, egy 
nő) vagy más egyenértékű módszereket, mivel számos tagállamban nincs olyan 
jogszabály, amely politikai szempontból biztosítaná a választásokon a nemek paritását;

9. elengedhetetlennek tartja, hogy mind az európai, mind a nemzeti politikai pártok és 
mozgalmak demokratikus, tájékozottságon alapuló és átlátható eljárásokat fogadjanak el 
az európai parlamenti jelöltek – köztük a csúcsjelölt – kiválasztására, biztosítva a 
párttagsággal rendelkező egyes polgárok közvetlen részvételét, ideértve többek között a 
küldöttek megválasztását is; úgy véli, hogy az ilyen demokratikus kiválasztási eljáráshoz 
rendelkezésre kell bocsátani a tisztségre pályázó jelöltek képességeinek és 
teljesítményének megítéléséhez szükséges információkat is;

10. úgy véli, hogy minden európai választópolgár számára lehetővé kell tenni, hogy 
megjelölhesse, melyik jelöltet részesíti előnyben a Bizottság elnöki tisztségére, és hogy 
minden tagállamban indulhassanak csúcsjelöltek, akiket valamely európai politikai párt 
vagy mozgalom, illetve az európai pártok közös választási programmal előálló koalíciója 
jelöl;

11. kéri az európai politikai pártokat és mozgalmakat, hogy legalább 12 héttel a választási 
időszak kezdete előtt nevezzék meg jelöltjeiket – vagy az európai pártok és mozgalmak 
koalíciójának közös jelöltjeit – a Bizottság elnöki tisztségére; úgy véli, hogy a kiválasztás 
során biztosítani kell a kötelező demokratikus eljárásokat és az átláthatóságot; elvárja, 
hogy a jelöltek a közös választókerület megfelelő listájának első helyén szerepeljenek;

12. szorgalmazza, hogy médiakampányok révén, valamint a szavazólapokon és minden 
választási anyagban fokozzák az európai pártok és mozgalmak láthatóságát; megállapítja, 
hogy a nemzeti pártoknak a választási kampány során jelezniük kell az európai politikai 
pártokhoz és a megfelelő csúcsjelölthöz való kötődésüket;

13. elvárja, hogy az európai politikai pártok és parlamenti képviselőcsoportok vezetői az 
európai választások eredménye alapján, valamint az újonnan megválasztott Európai 
Parlamentben az esetleges többség megléte alapján állapodjanak meg arról, hogy az 
Európai Tanács felé kit neveznek meg közösen az Európai Bizottság elnökjelöltjeként; 
elvárja, hogy az Európai Tanács elnöke a jelölési folyamattal kapcsolatos tájékozódás 
érdekében konzultáljon az európai politikai pártok és képviselőcsoportok említett 
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vezetőivel; úgy véli, hogy ezt a folyamatot az európai politikai pártok közötti politikai 
megállapodással, valamint az Európai Parlament és az Európai Tanács közötti 
intézményközi megállapodással lehetne hivatalossá tenni;

14. annak a gyakorlatnak a bevezetését javasolja, hogy az érdekelt parlamenti 
képviselőcsoportok kössenek „jogalkotási megállapodást” ahhoz, hogy biztosítani 
lehessen az európai választások politikai nyomon követését, és a Bizottság tagjainak 
kinevezése előtt garantálni lehessen az Európai Parlamenten belüli többséget;

15. úgy véli, hogy egy olyan közös választókerület bevezetése, amelyből negyvenhat európai 
parlamenti tagot választanak, és amelyben a listák élén az egyes politikai családoknak a 
Bizottság elnöki tisztségére megnevezett jelöltjei állnak, lehetőséget kínálhat az európai 
választások demokratikus és transznacionális dimenziójának megerősítésére; úgy véli, 
hogy a közös választókerület létrehozásának célja csak akkor érhető el, ha biztosított a 
földrajzi, demográfiai és nemek közötti egyensúly annak szavatolásával, hogy a kisebb 
tagállamok nem kerülnek versenyhátrányba a nagyobb tagállamokkal szemben; e 
tekintetben javasolja a közös választókerület listái esetében a kötelező demográfiai 
képviseletnek, például az azonos tagállamban lakóhellyel rendelkező jelöltekre 
vonatkozó felső küszöbértéknek, valamint a különböző tagállamok állampolgárainak 
kötelező minimális képviseletének bevezetését; arra ösztönzi az európai pártokat és 
mozgalmakat, hogy a közös listákra minden tagállamból állítsanak jelölteket;

16. úgy véli, hogy a páneurópai listák olyan eszközt jelentenek, amelyet fel lehet használni 
valódi és hatékony európai politikai pártok és mozgalmak létrehozására;

17. javasolja az európai választási kampányhoz kapcsolódó kiadásokra irányadó közös 
rendelkezések bevezetését minden olyan szervezet tekintetében, amely jóváhagyást 
kapott arra, hogy az uniós szintű választókerületben jelöltlistát állítson az európai 
parlamenti tagok megválasztásához; e tekintetben szoros koordinációra szólít fel az 
1141/2014/EU, Euratom rendelet jövőbeli felülvizsgálatával;

18. emlékeztet arra, hogy a választhatóság alsó korhatára a 27 tagállamban 18–25 év között 
változik; a passzív és aktív választójog tekintetében minden tagállamban egységes, 
harmonizált korhatár bevezetését szorgalmazza annak érdekében, hogy szavatolni 
lehessen a valódi választójogi egyenlőséget, az állampolgárság legalapvetőbb területén, 
azaz a demokratikus folyamatban való részvételhez való jog tekintetében pedig el 
lehessen kerülni a megkülönböztetést;

19. úgy véli, hogy a választási folyamat átláthatósága és a megbízható információkhoz való 
hozzáférés az európai politikai tudatosság növelésének és a választói felhatalmazáshoz 
elég magas választási részvételi arány biztosításának elengedhetetlen eleme; 
hangsúlyozza, hogy a polgárokat jóval korábban – nevezetesen 12 héttel a választások 
előtt – tájékoztatni kell az európai választásokon induló jelöltekről és arról, hogy a 
nemzeti politikai pártok mely európai politikai párthoz kötődnek;

20. kiemeli, hogy a választói névjegyzék európai választások előtti véglegesítésére vonatkozó 
határidők tagállamonként rendkívül eltérőek; javasolja egy közös szabály megállapítását, 
amely előírja, hogy a választói névjegyzéket legkésőbb a választás napja előtt tizennégy 
héttel össze kell állítani és véglegesíteni kell annak érdekében, hogy a választókra 
vonatkozó információk pontosabbak legyenek és könnyebb legyen ezen információk 
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tagállamok közötti cseréje, valamint elő lehessen mozdítani a kettős szavazás 
kiküszöbölését, biztosítva, hogy az ilyen – akár adminisztratív hibának, akár a választási 
jog megsértésének betudható – kettős szavazás nemzeti szinten hatékony, arányos és 
visszatartó erejű szankciókat vonjon maga után, valamint korrekciós tagállami 
intézkedésekhez vezessen;

21. javasolja egy európai választási hatóság létrehozását, amelynek feladata az európai 
választásokkal kapcsolatos információk összehangolása, az európai választási 
jogszabályok közös szabályai végrehajtásának nyomon követése, valamint az uniós 
polgárok hazájukon kívüli szavazásával kapcsolatos információcsere felügyelete lenne; 
úgy véli, hogy egy ilyen szerv elősegíthetné a nemzeti szervek közötti hatékony 
információcserét és különösen a bevált gyakorlatok megosztását; javasolja, hogy a 
hatóság alapvető feladatai közé tartozzon a közös választókerületekhez kapcsolódó 
választási listák nyilvántartásának kezelése;

22. közös minimumszabályok megállapítását javasolja a választási listák összeállítására 
vonatkozó egységes követelmények bevezetése érdekében;

23. alapvető fontosságúnak tartja az európai választások esetében a szavazáshoz való 
hozzáférés megkönnyítését, valamint annak szavatolását, hogy mindazok, akik 
választójoggal rendelkeznek, köztük – amennyiben a nemzeti jogszabályokkal 
összhangban ilyen joggal rendelkeznek – a származási országukon kívül élő uniós 
polgárok, a hajléktalanok és a fogvatartottak, gyakorolhassák e jogukat; felhívja a 
tagállamokat, hogy javítsák a szavazóhelyiségekhez való hozzáférést és a 
fogyatékossággal élő személyek esetében a választójog gyakorlását;

24. felhívja a tagállamokat, hogy vezessenek be közös követelményeket, amelyek lehetővé 
teszik, hogy minden, harmadik országban élő vagy dolgozó uniós polgár jogosulttá váljon 
arra, hogy az európai parlamenti választásokon leadja szavazatát;

25. úgy véli, hogy szükség van a levélszavazás bevezetésére azon választópolgárok 
esetében, akik a választás napján nem tudnak elmenni a szavazóhelyiségekbe, továbbá 
hogy ez hatékonyabbá és vonzóbbá teheti az európai választások lebonyolítását az 
egyedi vagy rendkívüli körülmények között élő választópolgárok számára; felhívja a 
tagállamokat, hogy fontolják meg kiegészítő, fejlesztést szolgáló eszközök, így például 
az elektronikus vagy internetes szavazás – saját nemzeti hagyományaikkal összhangban 
történő és megfelelő biztosítékok melletti – bevezetésének lehetőségét;

26. úgy véli, hogy egy közös európai választási nap bevezetése egységesebb páneurópai 
választást eredményezne, és ezért azt javasolja, hogy jelöljék ki május 9-ét az európai 
választás napjának, függetlenül attól, hogy a hét mely napjára esik, biztosítva annak 
lehetőségét, hogy e napot munkaszüneti nappá nyilvánítsák; fontosnak tartja, hogy a 
választási eredmények első hivatalos előrejelzéseinek bejelentésére valamennyi 
tagállamban egyidejűleg – a választás napján közép-európai idő szerint este 21.00 
órakor – kerüljön sor; 

27. fontosnak tartja annak biztosítását, hogy minden választást követően végrehajtási jelentés 
készüljön az európai választások működésének értékelése, valamint – szükség esetén – 
az annak javítására irányuló javaslatok megfogalmazása céljából;
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28. továbbítja a Tanács számára az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános 
választójog alapján történő választásáról szóló okmány módosítására irányuló, mellékelt 
javaslatot;

29. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az Európai Tanácsnak, a 
Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamok parlamentjeinek és kormányainak. 
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MELLÉKLET AZ ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNYHOZ

Javaslat

A TANÁCS RENDELETE

az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő 
választásáról, a 76/787/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi határozat és az e határozathoz 

csatolt, az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján 
történő választásáról szóló okmány hatályon kívül helyezéséről, valamint az 

1141/2014/EU, Euratom rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, és különösen annak 223. cikke (1) 
bekezdésére,

tekintettel az Európai Parlament javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére,

különleges jogalkotási eljárás keretében1,

mivel:

(1) A 76/787/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi határozathoz2 csatolt, az Európai Parlament 
tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány3 
(a továbbiakban: a választási okmány) 1978. július 1-jén lépett hatályba, és azt a 
későbbiekben a 2002/772/EK, Euratom határozattal4 és a 2018. július 13-i (EU, 
Euratom) 2018/994 tanácsi határozattal5 módosították.

(2) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 223. cikkének (1) bekezdése 
szerint az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján 
történő megválasztásához szükséges rendelkezéseket a Tanács az Európai Parlament 
által kidolgozott javaslat alapján, az Európai Parlament egyetértését követően, 
különleges jogalkotási eljárás keretében egyhangúlag állapítja meg.

(3) A Lisszaboni Szerződés nemcsak kezdeményezési jogkörrel ruházta fel az Európai 
Parlamentet a tagjainak megválasztására vonatkozó rendelkezések tekintetében, hanem 

1 Az Európai Parlament ...-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács ...-i határozata.
2 A Tanács 76/787/ESZAK, EGK, Euratom határozata (1976. szeptember 20.) (HL L 278., 1976.10.8., 1. o.).
3 HL L 278., 1976.10.8., 5. o.
4 A Tanács 2002/772/EK, Euratom határozata (2002. június 25., illetve szeptember 23.) a 76/787/ESZAK, EGK, 
Euratom határozathoz csatolt, az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján 
történő választásáról szóló okmány módosításáról (HL L 283., 2002.10.21., 1. o.).
5 A Tanács (EU, Euratom) 2018/994 határozata (2018. július 13.) az 1976. szeptember 20-i 76/787/ESZAK, 
EGK, Euratom határozathoz csatolt, az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján 
történő választásáról szóló okmány módosításáról (HL L 178., 2018.7.16., 1. o.), nem hatályos.
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egyúttal megváltoztatta az európai parlamenti tagok mandátumának jellegét is, és őket 
„a Közösségben egyesült államok népeinek képviselői” helyett az Unió polgárainak 
közvetlen képviselőivé tette. Ezek olyan alapvető változásokat jelentenek, amelyeknek a 
demokratikus legitimitás erősítését célzó új elemek beillesztése, valamint az Európai 
Parlament szerepének és hatásköreinek pontosabb megjelenítése révén tükröződniük 
kell a korszerűsített európai választási jogszabályokban.

(4) A választási okmány rendelkezései ellenére az európai parlamenti választásokat 
nagyrészt a nemzeti szabályok határozzák meg, amelyek tagállamonként jelentősen 
eltérnek egymástól, ami különféle választási rendszereket eredményez. Az európai 
parlamenti választásokra különböző napokon kerül sor, és a szavazatokat a nemzeti 
programok alapján nemzeti jelöltekkel induló nemzeti pártokra adják le. E különféle 
választási rendszerek közelítése – egyértelmű közös elveken és szabályokon alapuló, 
egységesebb európai választási jogszabály elfogadása révén – valamennyi uniós polgár 
számára biztosítaná a választói egyenlőséget és megerősítené az európai közszférát.

(5) Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) megadja az Európai Parlament számára azt 
a jogot, hogy megválassza az Európai Bizottság elnökét. E jog megfelelő kifejezésének 
biztosítása érdekében az európai közszférát úgy kell kialakítani, hogy minden európai 
választópolgár megjelölhesse, hogy melyik jelöltet részesíti előnyben az Európai 
Bizottság elnöki tisztségére.  Ehhez valamennyi tagállamban olyan közös választási 
programra van szükség, amelyet az európai politikai pártok, mozgalmak vagy európai 
pártok koalíciói által állított csúcsjelöltek támogatni tudnak. Hasonlóképpen, az európai 
választások demokratikus és páneurópai dimenziójának megerősítése érdekében létre 
kell hozni egy olyan uniós szintű választókerületet, amelyben a listák élén az egyes 
politikai családoknak a Bizottság elnöki tisztségére megnevezett jelöltjei állnak. Az 
említett uniós szintű választókerületre egyértelmű szabályokat kell alkalmazni, amelyek 
biztosítják a nemek közötti és a demográfiai arányosságot, különös tekintettel a kis és 
közepes méretű tagállamokra.

(6) Az EUSZ 10. cikkének (4) bekezdése szerint az európai szintű politikai pártok 
hozzájárulnak az európai politikai tudatosság kialakításához és az uniós polgárok 
akaratának kinyilvánításához. Az európai politikai pártoknak és mozgalmaknak ezért 
mindinkább központi szerepet kell játszaniuk az európai választási folyamatban, és e 
célból többek között lehetőséget kell biztosítani számukra, hogy páneurópai listákat 
nyújtsanak be az uniós szintű választókerületben, hogy a választók számára ismertebbé 
és láthatóbbá váljanak mind a szavazólapokon, mind a kampányanyagokban és 
kiadványokban.

(7) Az európai demokráciáról szóló cselekvési tervben6 a Bizottság elkötelezte magát a 
demokratikus részvételhez való hozzáférés előmozdítása mellett, ami magában foglalja 
az inkluzivitást és a demokratikus részvételen belüli egyenlőséget, valamint a politikán 
és a döntéshozatalon belüli nemek közötti egyensúlyt. A 2020–2025 közötti időszakra 
szóló nemi esélyegyenlőségi stratégiájában7 a Bizottság kijelentette, hogy az egyenlő 
részvételi lehetőség valamennyi szinten alapvető fontosságú a képviseleti demokrácia 

6 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Az európai demokráciáról szóló cselekvési terv (COM(2020)0790).
7 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Az egyenlőségközpontú Unió: a 2020–2025 közötti időszakra szóló 
nemi esélyegyenlőségi stratégia (COM(2020)0152).
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szempontjából. A nemek közötti egyenlőség, valamint az európai parlamenti 
választásokon induló jelöltek – köztük a csúcsjelölt – kiválasztására szolgáló 
demokratikus, tájékozottságon alapuló és átlátható eljárások a reprezentativitás és a 
demokrácia megerősítésének kulcsfontosságú horizontális elemei.

(8) A választási folyamat átláthatósága, valamint a választókra és a jelöltekre vonatkozó 
megbízható és időszerű információkhoz való hozzáférés fontos a választási folyamat 
megbízhatóságának biztosítása, az európai politikai tudatosság növelése és a 
nagyarányú választási részvétel biztosítása szempontjából. A kettős szavazás elkerülése 
érdekében fontos elősegíteni a választókkal kapcsolatos, tagállamok közötti 
információcserét. Ezenkívül az uniós polgárokat az európai parlamenti választások előtt 
kellő időben tájékoztatni kell az említett választásokon induló jelöltek személyéről és 
arról, hogy a nemzeti politikai pártok melyik európai politikai párthoz kötődnek. 
Következésképpen kötelező határidőket kell megállapítani a választói névjegyzék és a 
jelöltek listáinak összeállítására vonatkozóan.

(9) Az uniós szintű választókerület irányítására létre kell hozni egy európai választási 
hatóságot. Az európai választásokkal kapcsolatos információk összehangolásához, az 
európai választási jogszabályok közös szabályai végrehajtásának nyomon követéséhez, 
valamint az információk és bevált gyakorlatok nemzeti szervek közötti hatékony 
megosztásának biztosításhoz nélkülözhetetlen lenne egy ilyen európai választási 
hatóság. Továbbá.

(10) A választópolgárok európai parlamenti választásokon való részvételének ösztönzése 
érdekében a tagállamoknak biztosítaniuk kell az előzetes szavazást és a levélszavazást. 
A technológiai fejlődés kínálta lehetőségek maradéktalan kihasználása érdekében a 
tagállamok az elektronikus és internetes szavazást is engedélyezhetnék, az 
alkalmazandó uniós joggal összhangban biztosítva ugyanakkor az eredmény 
megbízhatóságát, a szavazás titkosságát és a személyes adatok védelmét.

(11) Az uniós polgároknak joguk van ahhoz, hogy részt vegyenek az Unió demokratikus 
életében különösen úgy, hogy szavaznak, illetve jelöltként indulnak az európai 
parlamenti választásokon. A tagállamoknak meg kell hozniuk az ahhoz szükséges 
intézkedéseket, hogy a harmadik országokban lakóhellyel rendelkező vagy dolgozó, a 
hajléktalan vagy az Unióban börtönbüntetésüket töltő állampolgáraik számára az 
európai parlamenti választásokon lehetővé tegyék választójoguk gyakorlását. A 
szavazóhelyiségekhez való hozzáférést szintén meg kell könnyíteni minden polgár, 
különösen a fogyatékossággal élő személyek számára.

(12) A választhatósági és szavazati jog gyakorlásával kapcsolatos alsó korhatár eltérő a 27 
tagállamban. A választhatósági és szavazati jog tekintetében Unió-szerte egységes, 
harmonizált korhatárt kell bevezetni az egyenlőség biztosítása, valamint a 
megkülönböztetésnek a legalapvetőbb polgári és politikai jog – a választójog – 
tekintetében történő elkerülése érdekében.

(13) Az 1976. évi választási okmány közös választási időszakot határozott meg, de a 
tagállamok hatáskörébe utalta, hogy ezen időszakon belül meghatározzák a választások 
pontos napját és időpontját. A valóban páneurópai választásokhoz nemcsak közös 
időszakra, hanem közös európai választási napra is szükség van. Az európai parlamenti 
választásokat május 9-én, az 1950. május 9-i Schuman-nyilatkozat évfordulójára 
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emlékező Európa-napon kell megtartani.

(14) A választási okmányt ennek megfelelően hatályon kívül kell helyezni és helyébe új 
okmányt kell léptetni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet meghatározza az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog 
alapján, egységes választási eljárás és az összes tagállam által követett közös alapelvek 
szerinti megválasztásához szükséges rendelkezéseket. 

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1. „politikai párt”: polgárok legalább egy tagállam jogrendje által elismert vagy annak 
megfelelően létesült egyesülése, amely politikai célokat követ, és amely nemzeti 
politikai pártok és/vagy nemzeti politikai mozgalmak európai koalícióját kívánja 
létrehozni vagy ilyen koalícióhoz kíván csatlakozni, hogy az uniós szintű 
választókerületben jelöltlistát állítson és kampányoljon;

2. „politikai mozgalom”: polgárok politikai célokat követő egyesülése, amelyet nem 
politikai pártként, hanem szavazók egyesüléseként hoztak létre az alkalmazandó 
nemzeti jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, és amely nemzeti politikai pártok 
és/vagy nemzeti politikai mozgalmak európai koalícióját kívánja létrehozni vagy ilyen 
koalícióhoz kíván csatlakozni, hogy az uniós szintű választókerületben jelöltlistát 
állítson és kampányoljon; 

3. „nemzeti politikai pártok és/vagy nemzeti politikai mozgalmak európai koalíciója”: 
nemzeti politikai pártok és/vagy nemzeti politikai mozgalmak választási szövetsége, 
amelyben a nemzeti politikai pártok, illetve nemzeti politikai mozgalmak száma a 
tagállamok egynegyedével egyenlő – szükség esetén a legközelebbi egész számra 
felkerekítve –, és amely jelölteket állít és kampányol az uniós szintű választókerületben;

4. „európai politikai párt”: nemzeti politikai pártokból álló, politikai célokat követő 
politikai szövetség, amelyet az Európai Politikai Pártok és Európai Politikai 
Alapítványok Hatóságánál az 1141/2014/EU, Euratom rendeletnek(8) megfelelően 
jegyeztek be azzal a céllal, hogy jelölteket állítson és kampányoljon az uniós szintű 
választókerületben;

5. „európai politikai mozgalom”: polgárok politikai célokat követő de nem európai 

8 Az Európai Parlament és a Tanács 1141/2014/EU, Euratom rendelete (2014. október 22.) az európai politikai 
pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról (HL L 317., 2014.11.4., 1. o.).
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politikai pártként létrejött, nemzetek feletti egyesülése, amely legalább a tagállamok 
egynegyedében jelen van és az érintett tagállamokban a szavazásra jogosultak legalább 
0,01%-át képviseli, és amelyet az uniós szintű választókerületben történő jelöltállítás és 
kampánytevékenység folytatása céljából elismertek;

6. „európai választási koalíció”: legalább kettő európai politikai párt és/vagy európai 
politikai mozgalom választási szövetsége, amely jelöltlistát állít és kampányol az uniós 
szintű választókerületben. Az ilyen választási szövetséghez nemzeti politikai pártok 
és/vagy nemzeti politikai szövetségek is csatlakozhatnak, amennyiben nem 
kapcsolódnak európai politikai párthoz, és a választási szövetség európai politikai 
pártjaihoz sem kapcsolódik egyetlen másik nemzeti politikai párt sem;

7. „európai választási formáció”: európai politikai párt, európai politikai mozgalom, 
európai választási szövetség vagy nemzeti politikai pártok és/vagy nemzeti politikai 
mozgalmak európai koalíciója;

8. „páneurópai lista”: képviselőjelölt/jelöltlista állítása az uniós szintű választókerületben;

9. „választási időszak”: a választás napja előtt 14 héttel kezdődő és a választás napján 
befejeződő időszak;

10. „az uniós költségvetésből történő finanszírozás”: az (EU, Euratom) 2018/1046 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (a költségvetési rendelet) VIII. címével összhangban 
odaítélt vissza nem térítendő támogatás vagy a XI. címével összhangban odaítélt 
hozzájárulás.

3. cikk

Nemzeti rendelkezések

E rendelet rendelkezéseire is figyelemmel, továbbá az e rendeletben nem szabályozott 
kérdések tekintetében a választási eljárásra az egyes tagállamokban a saját nemzeti 
rendelkezéseik az irányadók.

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

4. cikk

A választójog

Minden 18-ik életévét betöltött európai uniós polgár választásra jogosult és választható az 
európai parlamenti választásokon a nemzeti és az uniós szintű választókerületben egyaránt, 
azon tagállami rendelkezések sérelme nélkül, melyek e rendelet hatályba lépését megelőzően 
a választási és választhatósági jogosultság korhatárát 18 év alá csökkentették.

5. cikk

A választójog gyakorlása

A tagállamok biztosítják, hogy az összes uniós polgár – beleértve azokat is, akik harmadik 
országban élnek vagy dolgoznak, továbbá a hajléktalanokat és a börtönbüntetésüket az 
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Unióban töltő polgárokat – jogosult és képes legyen választójoga gyakorlására az európai 
parlamenti választásokon, a börtönbüntetésüket töltő polgárok esetében a nemzeti jog vagy a 
nemzeti joggal összhangban hozott bírósági ítéletek sérelme nélkül.

6. cikk

Egyetlen szavazás

(1) Az Európai Parlament tagjainak választásakor a nemzeti választókerületekben minden 
választó csak egyszer szavazhat.

(2) A tagállamok meghozzák az annak biztosításához szükséges intézkedéseket, hogy az 
európai parlamenti választásokon a nemzeti választókerületekben történő kettős szavazásra 
hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciók vonatkozzanak.

7. cikk

Akadálymentesség

A tagállamok biztosítják, hogy a szavazóhelyiség minden polgár, és különösen a 
fogyatékossággal élők számára fizikai és érzékszervi szempontból akadálymentes legyen.

8. cikk

Levélszavazás

(1) A tagállamok biztosítják a levélszavazás lehetőségét az európai parlamenti választásokon, 
többek között a harmadik országban élő polgárok számára, és intézkedéseket hoznak annak 
érdekében, hogy a levélszavazás akadálymentes legyen, különösen a fogyatékossággal élők 
számára. A tagállamok minden szükséges intézkedést meghoznak a szavazás 
megbízhatóságának és titkosságának biztosítása, valamint a személyes adatoknak az 
alkalmazandó uniós jogszabályok szerinti védelme céljából.

(2) A tagállamok további szavazási lehetőségeket is biztosíthatnak elektronikus és internetes 
rendszerek révén, az e rendelet hatályba lépésekor alkalmazandó nemzeti rendelkezések által 
lehetővé tett, meghatalmazás útján történő szavazás lehetőségének sérelme nélkül. 
Elektronikus, internetes és meghatalmazás útján történő szavazás esetén a tagállamok minden 
szükséges intézkedést meghoznak a szavazás megbízhatóságának és titkosságának biztosítása, 
valamint a személyes adatoknak az alkalmazandó uniós jogszabályok szerinti védelme 
céljából.

9. cikk

A választói névjegyzék létrehozása

A választói névjegyzéket minden egyes tagállamban legkésőbb tizennégy héttel a választás 
19. cikk (1) bekezdésében említett napja előtt létre kell hozni és véglegesíteni kell.

10. cikk

A jelöltek kiválasztásának alapelvei
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Az európai parlamenti választásokon részt vevő valamennyi politikai párt, politikai mozgalom 
és európai választási formáció az európai parlamenti választásokon indítandó jelöltjeit 
demokratikus eljárásokkal, átlátható módon választja ki.

Az európai parlamenti választásokon megválasztható jelöltek listáin biztosítani kell a nemek 
paritását. Ennek érdekében a jelöltlistákon egyenlő számban kell szerepelnie férfi és női 
jelölteknek. A férfi és női jelöltek nevét váltakozva kell feltüntetni a szavazólapon.

11. cikk

A jelöltlisták benyújtása

Az európai parlamenti választásokon induló jelöltek listáit tizenkét héttel a választás 19. cikk 
(1) bekezdése szerinti napját megelőzően kell benyújtani.

12. cikk

Választási rendszer

(1) A választásnak általánosnak, közvetlennek, szabadnak és titkosnak kell lennie.

(2) Az Európai Parlament tagjait az Unió polgárainak képviselőiként az arányos képviselet 
elve alapján kell megválasztani valamennyi tagállamban és az uniós szintű választókerületben 
is.

(3) Az Európai Parlament tagjait valamennyi tagállamban listás vagy egyetlen átvihető 
szavazatos rendszer szerint kell megválasztani. A tagállamok az általuk elfogadott eljárás 
szerinti preferenciális listás szavazást is lehetővé tehetik.

(4) Az uniós szintű választókerületben az Európai Parlament tagjait zárt listás rendszer szerint 
kell megválasztani.

13. cikk

Választási küszöb

(1) A tagállamok a nemzeti választókerületekben a mandátumszerzést minimális választási 
küszöbhöz köthetik. Nemzeti szinten ez a küszöb nem lehet magasabb, mint a leadott összes 
érvényes szavazat 5%-a.

(2) A 15. cikkben említett uniós szintű választókerületben a mandátumszerzés nincs 
minimális szavazatküszöbhöz kötve.

14. cikk

Nemzeti választókerületek

Az egyes tagállamok sajátos nemzeti helyzetükkel összhangban és a 15. cikk sérelme nélkül 
egyetlen európai parlamenti választókerületet alakíthatnak ki, vagy választási területüket más 
módon részekre oszthatják, anélkül azonban, hogy a választási rendszer arányos voltát 
összességében megváltoztatnák.
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A tagállamok a nemzeti választókerületekben induló jelöltek választási kampányának 
költségeit és felső határértékét a vonatkozó nemzeti rendelkezésekkel összhangban 
szabályozzák.

15. cikk

Uniós szintű választókerület

(1) Létrejön egy, az egész Európai Unió területét felölelő választókerület, amelyből az 
Európai Parlament 46 tagját választják meg.

(2) Az uniós szintű választókerületben történő választás nem érinti az egyes tagállamokban 
megválasztott európai parlamenti tagok számát.

(3) Az uniós szintű választókerületben az európai parlamenti tagok megválasztása során 
egységes választási eljárást kell alkalmazni.

(4) Az európai politikai pártok, európai politikai mozgalmak, európai választási koalíciók 
vagy a nemzeti pártok és/vagy nemzeti politikai mozgalmak európai koalíciója a 27. cikk által 
létrehozott Európai Választási Hatóságnak nyújthatják be a regisztrációs listájukat.

(5) Legkésőbb 12 héttel a választás napját megelőzően az európai választási formációknak be 
kell nyújtaniuk egy dokumentumot az Európai Választási Hatóságnak, amelyben jelzik, hogy 
az összes jelölt hozzájárulását adta a listán való szerepléséhez. E dokumentumnak 
tartalmaznia kell a jelöltek teljes nevét, személyazonosító igazolványának vagy útlevelének 
számát, lakcímét, továbbá a dátumot, az aláírás helyét és a jelöltek saját kezű aláírását.

(6) Az európai politikai mozgalmak esetében a benyújtott jelöltlistát a tagállamok legalább 
egynegyedében támogatnia kell az adott tagállamokban szavazásra jogosult népesség 0,01%-
át kitevő számú szavazónak.

(7) Az európai választási koalíciók esetében a benyújtott jelöltlista vagy legalább két európai 
politikai pártot vagy két európai politikai mozgalmat, vagy egy európai politikai pártot és egy 
európai politikai mozgalmat tartalmaz.

(8) Nemzeti politikai pártok és/vagy nemzeti politikai mozgalmak európai koalíciója esetében 
a benyújtott jelöltlista legalább annyi nemzeti politikai pártot és/vagy nemzeti politikai 
mozgalmat tartalmaz, amely egyenlő a tagállamok egynegyedével, szükség esetén a 
legközelebbi egész számra felkerekítve.

(9) Az Európai Választási Hatóság ellenőrzi, hogy a benyújtott jelöltlisták megfelelnek-e az e 
cikkben foglalt előírásoknak, és tizenegy héttel a választás napja előtt kihirdeti a jelölteket.

(10) Egyetlen európai választási formáció sem nyújthat be egy listánál többet.

(11) Az uniós szintű választókerületben a jelöltek listáját tartalmazó szavazólapokon fel kell 
tüntetni az adott európai választási formáció nevét és logóját.

(12) Az uniós szintű választókerületben a jelöltek listáján olyan jelöltek szerepelhetnek, akik 
az uniós jog alapján uniós polgárok.

(13) A harmadik országban élő jelöltek esetében a lista összeállításakor a jelölt utolsó 
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unióbeli lakóhelyét kell figyelembe venni. A harmadik országban született és ott lakóhellyel 
rendelkező uniós polgárok esetében a lista összeállításakor figyelembe vett lakóhely a jelölt 
állampolgársága szerinti tagállamban van.

(14) Az uniós szintű választókerületben állított jelöltlistákon lévő jelöltek számának meg kell 
egyeznie az (1) bekezdésben említett mandátumszámmal.

(15) A listán szereplő jelölteknek lakóhelyük alapján legalább a tagállamok felét képviselniük 
kell, és a lakóhely nem ismétlődhet a tagállamok teljes számának kettővel elosztott 
hányadosának megfelelő listahelyig.

(16) A jelöltlista demográfiai egyensúlyának biztosítása érdekében az 1. mellékletben foglalt 
öt tagállamcsoport egyikébe tartozó tagállamokból származó jelöltek egyenlő számban, 
egymás után szerepelnek a listán; ezt egészen addig a listahelyig fenn kell tartani, amely 
megfelel a tagállamok teljes száma felének, szükség esetén a legközelebbi egész számra 
kerekítve.

(17) A listán minden öt hely szerinti szakaszon belül felváltva szerepelnek az 1. mellékletben 
foglalt öt tagállamcsoport valamelyikébe tartozó tagállamokból származó jelöltek; ezt egészen 
addig a listahelyig fenn kell tartani, amely megfelel a tagállamok teljes számának kettővel 
elosztott hányadosának, szükség esetén a következő egész számra kerekítve.

(18) A tagállamok teljes népességszámát a Bizottság (az Eurostat) számítja ki a tagállamok 
által szolgáltatott legfrissebb adatok alapján, az 1260/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben meghatározott módszernek megfelelően.

(19) Az uniós szintű választókerület tekintetében a választási kampány a választás napja előtt 
nyolc héttel kezdődik. A választás napján tilos kampányt folytatni.

(20) Az európai és a tagállami közszolgálati műsorszolgáltatók az előző választás 
eredményeivel arányosan biztosítanak műsoridőt az uniós szintű választókerületnek, és ezen 
belül minden jelöltlistának biztosítanak egy minimum műsoridőt.

(21) A tagállamok minden egyes jelöltlista választási eredményeit továbbítják az Európai 
Választási Hatóságnak. Az Európai Választási Hatóság összesíti a tagállamokban született 
eredményeket, és a mandátumoknak a (22) bekezdésben ismertetett D’Hondt-módszer szerinti 
elosztását követően kihirdeti az Európai Parlament tagjaivá megválasztott jelölteket.

(22) A mandátumoknak a választási eredmények alapján történő elosztása a következő 
szabályok szerint történik:

a) a jelöltek által szerzett szavazatokat sorrendbe állítják egy oszlopban a legmagasabbtól 
a legalacsonyabbig;

b) az egyes jelöltlisták által szerzett szavazatokat elosztják 1-gyel, 2-vel, 3-mal stb., a 
legnagyobb osztó a választókerületben megszerezhető maximális mandátumszám; ezzel a 
2. mellékletben szereplő táblázathoz hasonló táblázat jön létre. A mandátumok kiosztását 
annál a jelöltnél kezdik, amelyiknél a legmagasabb lett a hányados, és csökkenő 
sorrendben folytatják;

c) ha a hányadosok listáján két, különböző jelöltlistának megfelelő mandátum 
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megegyezik egymással, a mandátumot az a lista kapja, amely összesítve a legtöbb 
szavazatot kapta. Ha két jelölt megegyező számú szavazatot kapott, az első 
holtversenyben sorshúzással kell odaítélni a mandátumot, az ezt követő esetekben pedig 
váltakozva.

(23) Az uniós szintű választókerületben megválasztott európai parlamenti tag halála, 
lemondása vagy mandátumának visszavonása esetén a megüresedő helyet a következő jelölt 
kapja azon a listán, amelyről az elhalálozott, lemondott vagy mandátumától megfosztott 
európai parlamenti tag eredetileg mandátumot szerzett.

(24) Ezért valahányszor megüresedik egy mandátum az uniós szintű választókerületben 
elhalálozás, lemondás vagy a mandátum visszavonása miatt, az Európai Parlament elnöke 
haladéktalanul tájékoztatja erről az Európai Választási Hatóságot. 

16. cikk

A választási kampány finanszírozásának szabályai az uniós szintű választókerület 
tekintetében

(1) Minden olyan európai választási formáció, amely engedélyt kapott az Európai Választási 
Hatóságtól arra, hogy jelöltlistát állítson az európai parlamenti választáson az uniós szintű 
választókerületben, kinevez egy általános választási adminisztrátort, aki felelős a választási 
kampány bevételeire és kiadásaira vonatkozó általános elszámolási tervért.

(2) Az általános választási adminisztrátornak uniós polgárnak kell lennie, akit nem ítéltek el 
olyan bűncselekményért, amelynek alapján a lakóhely szerinti tagállamában elveszítené a 
választásokon indulás vagy a közhivatal-viselés jogát. 

Az általános választási adminisztrátor nem indulhat jelöltként a választásokon.

(3) Az általános választási adminisztrátornak legalább 12 héttel a választás napját megelőzően 
be kell jegyeztetnie egy bankszámlát. A bankszámlát olyan pénzintézetnél kell nyitni, 
amelynek székhelye ugyanabban a városban van, mint a választási formáció székhelye.

A választási költségek finanszírozására szolgáló összes pénzeszközt erre a számlára kell 
befizetni, és minden költséget erről a számláról kell kifizetni.

(4) Az 1141/2014/EU, Euratom rendelet 21. cikke (1) bekezdésének sérelme nélkül az európai 
választási formációk választási kampányainak kizárólagos finanszírozási forrása az Európai 
Unió általános költségvetése.

Minden egyes, az előző európai parlamenti választáson az uniós szintű választókerületben 
szerzett szavazatért 0,50 EUR kezdeti összeget kapnak azok az európai választási formációk, 
amelyek legalább egy mandátumot szereztek a választáson. A Bizottság ötévente kiigazítja a 
kezdeti összeget az infláció átlagának megfelelően.

A kampányfinanszírozás el nem költött részét vissza kell fizetni az Európai Unió általános 
költségvetésébe.

(5) Az európai választási kampányhoz kapcsolódó kiadásokat az európai politikai pártoknak 
egyértelműen jelezniük kell az éves pénzügyi kimutatásukban az 1141/2014/EU, Euratom 
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rendelettel összhangban.

(6) A választás után legkésőbb hat hónappal az európai választási formációk benyújtják a 
választási kampánnyal kapcsolatos beszámolót az Európai Számvevőszéknek, beleértve a 
pénzügyi kimutatásokat és a kísérő megjegyzéseket, amelyek tartalmazzák a kampány 
bevételeit, kiadásait, eszközeit és forrásait az 1606/2002/EK rendelet9 2. cikkében 
meghatározott nemzetközi számviteli standardoknak megfelelően.

(7) A választási kampányra vonatkozó beszámolót az Európai Választási Hatóságnak egy erre 
a célra létrehozott webhelyen közzé kell tennie.

(8) Az európai választási formációknak az Európai Számvevőszék által ellenőrzés céljából 
kért minden információt meg kell adniuk.

(9) Az Európai Számvevőszék tájékoztatja az Európai Választási Hatóságot, az Európai 
Politikai Pártok és Európai Politikai Alapítványok Hatóságát és az OLAF-ot minden olyan 
jogellenes tevékenység, csalás vagy korrupció gyanújáról, amely sértheti az Európai Unió 
pénzügyi érdekeit.

(10) Az Európai Számvevőszék megállapításai alapján a Választási Hatóság az európai 
választási formációk által az uniós szintű választókerületben folytatott kampányra 
szabálytalanul elköltött összegnek a háromszorosáig terjedő bírságot szabhat ki.

(11) Az Európai Számvevőszék megállapításai alapján, és ha legalább három 
szabálytalanságot megállapítottak, az Európai Választási Bizottság megakadályozhatja, hogy 
az érintett európai választási formáció listát állítson az uniós szintű választókerületben a 
következő európai parlamenti választásokon.

(12) Az Európai Választási Bizottság határozatait az Európai Unió Bírósága előtt meg lehet 
támadni az EUMSZ vonatkozó rendelkezéseivel összhangban.

17. cikk

A kampányra vonatkozó közös rendelkezések

(1) A választási kampány legkorábban nyolc héttel a választás napját megelőzően kezdődhet. 
A választási kampány lényege az, hogy szavazásra buzdít az európai parlamenti 
választásokon nyomtatott vagy digitális anyagok, valamint egyéb nyilvános kommunikációs 
formák, médiahirdetések és nyilvános rendezvények révén. A választási kampányanyagokban 
adott esetben hivatkozni kell annak az európai választási formációnak a választási 
programjára is, amelyhez a nemzeti párt tartozik.

(2) A nemzeti választókerületekben az európai parlamenti választások során használt 
szavazólapokon ugyanannyira láthatóan kell feltüntetni a nemzeti pártok és adott esetben a 
nemzeti politikai mozgalmak nevét és logóját, mint azon európai politikai pártokét, európai 
politikai mozgalmakét és európai választási szövetségekét, amelyhez a nemzeti pártok 
tartoznak. 

A tagállamok ösztönzik és elősegítik e kapcsolatok feltüntetését a televíziós és rádiós 

9 Az Európai Parlament és a Tanács 1606/2002/EK rendelete a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról 
(HL L 243., 2002.9.11., 1. o.).
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kampányműsorokban és a választási kampányanyagokon. 

(3) A választási anyagoknak az európai parlamenti választásokon részt vevő választók 
számára történő postai megküldésére az érintett tagállam nemzeti, regionális és helyi 
választásaira vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy az európai választási formációk az uniós szintű 
választókerülettel kapcsolatos választási kampány során a nemzeti pártokkal és nemzeti 
mozgalmakkal megegyező elbánásban részesüljenek és egyenlő lehetőségeket kapjanak.

18. cikk

A szavazókra és jelöltekre vonatkozó adatok cseréjéért felelős nemzeti hatóságok

(1) Mindegyik tagállam kijelöli azt a kapcsolattartó hatóságot, amely felel a szavazók és a 
jelöltek adatainak a többi tagállam ugyanezen feladattal megbízott hatóságával, valamint a 27. 
cikk alapján létrehozott Európai Választási Hatósággal való cseréjéért.

(2) Az (1) bekezdésben említett nemzeti hatóság az alkalmazandó uniós adatvédelmi 
jogszabályokkal összhangban legkésőbb hat héttel a választás 19. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott napját megelőzően elkezdi továbbítani az említett tagállami hatóságoknak és az 
Európai Választási Hatóságnak a 93/109/EK tanácsi irányelvben10 meghatározott adatokat 
azon uniós polgárokkal kapcsolatban, akik az adott tagállamnak nem állampolgárai, 
szerepelnek a választói névjegyzékben vagy jelöltként indulnak.

19. cikk 

A választás napja

(1) Az európai parlamenti választásokat a 20. cikkben említett parlamenti ciklus utolsó 
évében, május 9-én kell tartani. A választás valamennyi tagállamban ezen a napon helyi idő 
szerint 21.00 órakor fejeződik be.

(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 időpontig utolsóként szavaznak.

(3) A választás napja nem érinti a tagállamokban az Európa-nappal kapcsolatban szervezett 
rendezvényeket.

A tagállamok a választás napját nemzeti ünnepnapnak nyilváníthatják.

20. cikk

Parlamenti ciklus

(1) Az az ötéves időszak, amelyre az Európai Parlament tagjait megválasztják, a választást 

10 A Tanács 93/109/EK irányelve (1993. december 6.) 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.).



PE693.622v03-00 24/32 PR\1235563HU.docx

HU

követő első ülésszak megnyitásával veszi kezdetét.

(2) Az Európai Parlament egyes tagjainak megbízatása az (1) bekezdésben említett 
időszakéval megegyező időben kezdődik és ér véget.

21. cikk

A Parlament összehívása

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 229. cikkében meghatározott kötelezettség 
mellett az Európai Parlament a választás napjától számított egy hónap lejártát követő első 
kedden külön összehívás nélkül ül össze.

22. cikk 

A mandátumvizsgálat

Az Európai Parlament tagjainak mandátumát az Európai Parlament megvizsgálja. 

Ennek során az Európai Parlament tudomásul veszi a tagállamok és az Európai Választási 
Hatóság által hivatalosan kinyilvánított választási eredményeket, és dönt az e rendelet 
rendelkezései alapján felmerülő minden vitás esetben, kivéve azokat, amelyek az e 
rendeletben említett nemzeti szabályokból erednek.

23. cikk

Összeférhetetlenség

(1) Az Európai Parlament tagja nem lehet:

– valamely tagállam kormányának tagja,

– jogalkotási hatáskörrel felruházott nemzeti vagy regionális parlament vagy közgyűlés 
tagja,

– az Európai Bizottság tagja,

– az Európai Unió Bíróságának bírája, főtanácsnoka vagy hivatalvezetője,

– az Európai Központi Bank Igazgatóságának tagja,

– a Számvevőszék tagja,

– az európai ombudsman,

– a Gazdasági és Szociális Bizottság tagja,

– a Régiók Bizottságának tagja,

– az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Európai Atomenergia-
közösséget létrehozó szerződés alapján az Unió pénzügyi alapjainak kezelésére vagy 
állandó jellegű közvetlen igazgatási feladatok ellátására létrehozott bizottság vagy 
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egyéb testület tagja,

– az Európai Beruházási Bank Igazgatótanácsának, Igazgatási Bizottságának tagja 
vagy az Európai Beruházási Bank személyzetének tagja,

– az Európai Unió intézményeiben, illetve a hozzájuk és az Európai Központi Bankhoz 
kapcsolódó szakosított szerveknél dolgozó aktív tisztviselő vagy alkalmazott.

(2) A fentieken túlmenően minden tagállam elfogadhat nemzeti szintű szabályokat az Európai 
Parlament tagjainak megbízatásával kapcsolatos összeférhetetlenségről.

(3) A 25. cikknek megfelelően vissza kell hívni az Európai Parlament azon tagjait, akikre a 
20. cikkben említett parlamenti ciklus alatt az (1) és a (2) bekezdés alkalmazandóvá válik.

24. cikk

Külső parlamenti tevékenységek

Megválasztásukkor az Európai Parlament tagjai megjelölik azt a települést – adott esetben 
régiót – a lakóhely szerinti tagállamukon belül, ahonnan külső parlamenti tevékenységeket 
folytatnak.

25. cikk

Személyes és független szavazás

(1) Az Európai Parlament tagjai egyenként és személyesen szavaznak. Az Európai Parlament 
tagjai nem utasíthatók, és nem kaphatnak kötött mandátumot. Az Unió valamennyi polgárát 
képviselniük kell.

(2) Az Európai Parlament tagjait megilletik az Európai Unióról szóló szerződéshez, az 
Európai Unió működéséről szóló szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget 
létrehozó szerződéshez csatolt, az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. 
jegyzőkönyv szerint részükre biztosított kiváltságok és mentességek.

26. cikk

Megüresedés

(1) Az Európai Parlament tagjainak helye megüresedik, amikor az Európai Parlament 
tagjának megbízatása lemondás, elhalálozás vagy a mandátum visszavonása miatt megszűnik.

(2) E rendelet egyéb rendelkezéseire is figyelemmel az egyes tagállamok megfelelő 
eljárásokat állapítanak meg a 20. cikkben említett parlamenti ciklus alatt megüresedő 
parlamenti helyeknek az említett időszak fennmaradó idejére történő betöltésére vonatkozóan.

(3) Amennyiben valamely tagállam joga kifejezetten rendelkezik az Európai Parlament tagjai 
mandátumának visszavonásáról, a megbízatás megszűnésére az ezekben a jogszabályokban 
meghatározottak szerint kerül sor. Az illetékes nemzeti hatóságoknak erről tájékoztatniuk kell 
az Európai Parlamentet.

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

(5) Amennyiben a Parlament megállapítja, hogy az uniós szintű választókerületből 
megválasztott valamely tag helye megüresedett, a Parlament elnöke tájékoztatja erről az 
Európai Választási Hatóságot, és felkéri, hogy haladéktalanul töltse be a helyet.

Az uniós szintű választókerületből megválasztott tagok megüresedett helyét az érintett listán 
szereplő következő jelöltnek kell betöltenie a rangsornak megfelelően.

27. cikk 

Európai Választási Hatóság

(1) Létrejön az Európai Választási Hatóság az európai parlamenti választásokkal kapcsolatos, 
az egész Unióra kiterjedő információcsere koordinálása, e rendelet végrehajtásának 
ellenőrzése és az állampolgárságuk szerinti országon kívül szavazó uniós polgárokkal 
kapcsolatos információcsere felügyelete, továbbá az uniós szintű választókerület választási 
folyamatának lebonyolítása és ellenőrzése céljából.

(2) A Hatóság független, és feladatait e rendelet teljes körű betartása mellett látja el.

A Hatóság látja el az uniós szintű választókerület választási folyamatával kapcsolatos összes 
feladatot, és kapcsolatot tart a 18. cikkben említett hatóságokkal.

Az uniós szintű választókerület jelöltlistáit a Hatóságnak kell benyújtani, amelynek 
ellenőriznie kell, hogy az e rendeletben meghatározott feltételek maradéktalanul teljesültek-e. 
A Hatóság létrehozza és kezeli az európai választási formációk által benyújtott uniós szintű 
választókerületi listák nyilvántartását; a nyilvántartásban foglalt információk nyilvánosak.

A 18. cikk sérelme nélkül az ott említett hatóságok legkésőbb hat héttel a választás napja előtt 
továbbítják a Hatóságnak a nemzeti választói névjegyzékük adatait.

A Hatóság a határozataiban maradéktalanul figyelembe veszi a választásra jogosultságot és a 
választhatóság jogát mint alapvető jogokat.

(3) A Hatóság tagállamonként egy, az egyes tagállamok által kijelölt tagból áll, akik jog- vagy 
politikatudományi egyetemi tanárok. A Hatóság tagjai választják meg a Hatóság elnökét, 
alelnökét és titkárát külön szavazással, egyszerű többséggel. A Hatóság a döntéseit 
konszenzusos alapon, vagy ha ez nem lehetséges, egyszerű többséggel hozza.

A Hatóság tagjai nem lehetnek az Európai Parlament tagjai, megválasztott képviselők vagy az 
uniós intézmények, európai politikai pártok vagy mozgalmak vagy európai politikai 
alapítványok jelenlegi vagy korábbi munkavállalói.

(4) A Hatóságot az elnöke képviseli, aki a Hatóság nevében hozza meg a Hatóság valamennyi 
határozatát.

Ha a Hatóság elnöke már nem felel meg a feladatai ellátásához előírt feltételeknek, a Hatóság 
tagjai 3/5-ének egyetértésével felmenthető az alternatív többség által készített, a felmentési 
javaslatot megindokló jelentés alapján. 

A Hatóság elnöke hivatali feladatainak ellátása során függetlenséget élvez. A Hatóság 
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nevében fellépő elnök egyetlen intézménytől, kormánytól, bármely egyéb testülettől, 
hivataltól vagy ügynökségtől sem kérhet vagy fogadhat el utasításokat. A Hatóság elnökének 
tartózkodnia kell a feladatai jellegével összeegyeztethetetlen minden cselekménytől.

A Hatóság tagjait ötéves, nem megújítható időtartamra jelölik ki.

A Hatóság ötéves hivatali ideje 30 nappal a parlamenti ciklus 20. cikkben említett kezdete 
után kezdődik.

A Hatóságban lemondás, nyugdíjba vonulás, felmentés vagy elhalálozás miatt megüresedő 
helyeket az eredeti jelölési eljárással megegyező eljárás szerint kell betölteni.

(5) A Hatóság fizikailag az Európai Parlamentben helyezkedik el, és az Európai Parlament 
gondoskodik a Hatóság szükséges hivatali helyiségekkel, személyzettel, szolgáltatásokkal és 
adminisztratív támogató létesítményekkel való ellátásáról. 

(6) A Hatóság az európai parlamenti választások után egy éven belül jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek az európai parlamenti választások megszervezéséről, valamint e 
rendelet végrehajtásáról és a céljainak eléréséről. Az Európai Választási Hatóság felügyeli a 
15. cikkben megállapított folyamatot. 

(7) Az Európai Választási Hatóságot, többek között a Hatóság tagjainak a választási időszak 
alatti díjazását az Európai Unió általános költségvetéséből kell finanszírozni. 

Az előirányzatoknak elégségeseknek kell lenniük ahhoz, hogy biztosítsák a Hatóság teljes és 
független működését. A Hatóságra vonatkozó költségvetésiterv-javaslatot a Hatóság 
elnökének az Európai Parlament elé kell terjesztenie, és e javaslatot nyilvánosságra kell hozni. 
Ezen előirányzatok tekintetében az engedélyezésre jogosult tisztviselő feladatkörét az Európai 
Parlament a Hatóság elnökére ruházza. 

28. cikk

Az 1141/2014/EU, Euratom rendelet módosítása

Az 1141/2014/EU, Euratom rendelet a következőképpen módosul:

A 21. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A második albekezdésre is figyelemmel, az európai politikai pártok részére az Európai 
Unió általános költségvetéséből vagy bármely más forrásból biztosított finanszírozás 
felhasználható az európai választási formációk azon európai parlamenti választások keretében 
folytatott kampányának finanszírozására, amely választásokon a formációk vagy azok tagjai 
részt vesznek.

Összhangban az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján 
történő választásáról szóló .../... tanácsi rendelet 16. cikkével, az európai parlamenti 
választások költségeinek finanszírozását és esetleges korlátozását a választásokon való 
részvételük mellett az összes, nemzeti választókerületbeli politikai párt, jelölt és harmadik fél 
tekintetében minden tagállamban nemzeti rendelkezések szabályozzák.”.

29. cikk



PE693.622v03-00 28/32 PR\1235563HU.docx

HU

Hatályon kívül helyezés

(1) Az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő 
választásáról szóló okmány, valamint az azt tartalmazó 76/787/ESZAK, EGK, Euratom 
tanácsi határozat hatályát veszti.

(2) A hatályon kívül helyezett okmányra történő hivatkozásokat ezen rendeletre való 
hivatkozásnak kell tekinteni.

30. cikk

Átmeneti rendelkezés

A 16. cikk (4) bekezdésének második albekezdésében foglalt rendelkezések alkalmazásában, 
és kizárólag a 2024. évi európai parlamenti választások uniós szintű választókerületben 
történő lebonyolítása tekintetében az európai választási formációk választási 
finanszírozásának összegét a hozzájuk kapcsolódó nemzeti politikai pártokra és nemzeti 
politikai mozgalmakra a 2019. évi európai parlamenti választások során leadott szavazatok 
teljes számának összesítése alapján kell kiszámítani. A nemzeti politikai pártok vagy 
mozgalmak európai koalíciói tekintetében a választási finanszírozás összegét a fennálló 
koalícióhoz kapcsolódó egyes nemzeti politikai pártokra vagy mozgalmakra a 2019. évi 
európai parlamenti választások során leadott szavazatok alapján kell kiszámítani.

31. cikk

Hatálybalépés

(1) E rendelet az azt követő hónap első napján lép hatályba, hogy a tagállamok megfelelő 
alkotmányos követelményeiknek megfelelően jóváhagyták.

(2) A tagállamok megfelelő nemzeti eljárásaik befejezéséről értesítik a Tanács Főtitkárságát.

32. cikk

Felülvizsgálati záradék

A tagállamok ötös csoportjainak az e rendelet 1. mellékletében foglalt listáját módosítani kell, 
amennyiben népességi változások következnek be abból kifolyólag, hogy az Európai Unió az 
EUSZ 49. cikkével összhangban új tagállamokkal bővül. 
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1. MELLÉKLET TÁBLÁZAT – A 27 UNIÓS TAGÁLLAM NÉPESSÉGI 
KATEGÓRIÁK SZERINT

Kategóriák Tagállam Teljes népesség
Németország 83 166 711
Franciaország 67 320 216
Olaszország 59 641 488
Spanyolország 47 332 614

A. csoport (37,9 millió–83,1 millió)

Lengyelország 37 958 138
Románia 19 328 838
Hollandia 17 407 585
Belgium 11 522 440
Görögország 10 718 565

B. csoport (10,7 millió–19,3 millió)

Csehország 10 693 939
Svédország 10 327 589
Portugália 10 295 909
Magyarország 9 769 526
Ausztria 8 901 064

C. csoport (6,9 millió–10,2 millió)

Bulgária 6 951 482
Dánia 5 822 763
Finnország 5 525 292
Szlovákia 5 457 873
Írország 4 964 440
Horvátország 4 058 165

D. csoport (2,7 millió–5,8 millió)

Litvánia 2 794 090
Szlovénia 2 095 861
Lettország 1 907 675
Észtország 1 328 976
Ciprus 888 005
Luxemburg 626 108

E. csoport (500 000–2,1 millió)

Málta 514 564
Forrás: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00001/default/table?lang=en 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00001/default/table?lang=en
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2. MELLÉKLET
Gyakorlati példa a D’Hondt-módszer alkalmazására

Gyakorlati példa: Egy olyan választókerületben, amelyben 5 tagot választanak meg, 
1 000 000 érvényes szavazatot adnak le.

A (350 000 szavazat), B (300 000 szavazat), C (150 000 szavazat), D (100 000 szavazat), E 
(70 000 szavazat), F (30 000 szavazat)

Osztó 1 2 3 4 5

A 350 000 175 000 116 666 87 500 70 000

B 300 000 150 000 100 000 75 000 60 000

C 150 000 75 000 50 000 37 500 30 000

D 100 000 50 000 33 333 25 000 20 000

E 70 000 35 000 23 333 17 500 14 000

F 30 000 15 000 10 000 7500 6000

Következésképp A 2 mandátumot, B 2 mandátumot, C pedig 1 mandátumot szerez.
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3. MELLÉKLET

Gyakorlati példa az öt kategóriacsoport szerinti, 46 mandátumot tartalmazó páneurópai 
listára

Az A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, C4, C5, D1, D2, D3, D4, D5, D6, 
E1, E2, E3, E4, E5, E6 példa a népességi kategóriák szerinti E tagállamok jelöltjeire. 

Példa a páneurópai listára
Szakaszok A mandátum sorszáma A jelöltek származása

1 B3
2 A2
3 E6
4 D3

1. szakasz

5 C4
6 A1
7 B1
8 C1
9 E1

2. szakasz

10 D5
11 D2
12 B4
13 A4
14 C3

3. szakasz

15 E3
16 E2
17 D1
18 A3
19 B2

4. szakasz

20 C2
21 A5
22 E4
23 D4
24 C5

5. szakasz

25 B5
26 E5
27 D6
28 B4
29 A2

6. szakasz

30 C3
31 E6
32 A1
33 B5
34 D1

7. szakasz

35 C1
36 D2
37 B3
38 E3
39 C4

8. szakasz

40 A4
41 E5
42 D3
43 A3
44 C5

9. szakasz

45 B2
10. szakasz 46 A5
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