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az európai parlamenti választások

II. NIZZÁTÓL LISSZABONIG

Közvetlenül az Amszterdami Szerződés 1997-es aláírása után az Intézményügyi Bizottság 
Georgios Anastassopoulost, a Parlament alelnökét jelölte ki a választási eljárás előadójává. 
Feladata annak megvizsgálása volt, hogy a felülvizsgált 190. cikk (4) bekezdése alapján el 
lehet-e fogadni egy új javaslatot, vagyis hogy a „valamennyi tagállamban közös elveknek 
megfelelően” megfogalmazás jobb alapot szolgáltat-e az egységességre, mint a „valamennyi 
tagállamban egységes választási eljárással”.

Anastassopoulos „igen széleskörű egyetértést” tapasztalt a tagállamok között számos közös 
elvre vonatkozóan, nem utolsósorban például az arányos képviselettel kapcsolatban. Elvetette 
azt az ötletet, hogy egységes módon próbáljon meg területi választókörzeteket létrehozni, 
viszont kitartott amellett, hogy a 20 milliónál nagyobb népességű országokban ki kell 
alakítani azokat. Figyelemre méltó, hogy felvetette azt a kérdést, hogy a 2009-es 
választásoktól kezdve a képviselői helyek bizonyos részét (10%-ot javasolt) nemzeteken 
átívelő (nemi szempontból kiegyensúlyozott) listákról lehetne arányosan felosztani. A 
bekerülési küszöbérték nemzetenként szabadon megszabható. Támogatni kell a preferenciális 
szavazást, ami ösztönzőleg hat a részvételre.  A kettős parlamenti tagságot meg kell tiltani. 
Javasolta a választások júniusról májusra történő előrehozatalát (az északi országok nyári 
szünetének elkerülése érdekében), valamint magának a szavazás idejének maximum két napra 
történő csökkentését. A nagy jelentőségű Anastassopoulous-jelentést a Parlament 1998. július 
15-én 355 szavazattal, 146 ellenében és 39 tartózkodás mellett elfogadta.1

2002-ben a Tanács módosította 1976. évi okmányát azzal a céllal, hogy kodifikálja az arányos 
képviselet általános bevezetését, félreértést kizáróan lehetővé tegye az egyéni átvihető 
szavazatos (STV) rendszert és a preferenciális szavazást, kialakítsa a területi 
választókörzeteket, 5%-ban maximalizálja a bekerülési küszöbértéket, megszüntesse a kettős 
mandátumokat, valamint hogy lehetővé tegye a nemzeti törvények alkalmazását a képviselői 
megbízatás visszavonása és a megüresedett helyek betöltése esetén.2 A parlamenti 
Anastassopoulos-jelentés merészebb javaslatait nem fogadták el. 

Nizza, Laeken és a konvent

A Parlamentnek nem sikerült a választási eljárásának témáját a nizzai kormányközi 
konferencia napirendjére tűzni. Ehelyett a konferencia 2000 decemberére eső zárószakaszát a 
Parlamenti képviselői helyek újraelosztásával kapcsolatos heves viták jellemezték. Végül az a 
megállapodás született, hogy a Parlament képviselői helyeinek száma a 2004–2009-es 
időszakra (az akkori 25 tagállamnak megfelelően) 732-re emelkedik: Németország 99, 
Franciaország, Olaszország és Nagy-Britannia egyaránt 78, Spanyolország és Lengyelország 
pedig 54-54 helyet kapott. (Később, Bulgária és Románia csatlakozásával kapcsolatban az a 
megállapodás született, hogy 2009-től 736 képviselői hely lesz: Németország megtarthatja 99 
helyét, Franciaország, Olaszország és Nagy-Britannia helyeinek száma 72-re, Spanyolországé 

                                               
1 HL C 292., 1998.9.21. A Parlament állásfoglalásának másolatát lásd az I. mellékletben. 
2 Az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló 
okmány módosításáról szóló 2002. június 25-i és szeptember 23-i tanácsi határozat; HL L 283., 2002.10.21.
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és Lengyelországé 50-re csökken.)1

A Nizzai Szerződés az alábbi módon módosította a 190. cikk (5) bekezdését:

Az Európai Parlament a Bizottság véleményének kikérése után és a Tanács minősített 
többséggel megadott jóváhagyásával meghatározza a tagjai feladatainak ellátására 
vonatkozó szabályokat és általános feltételeket. A tagok vagy volt tagok adózására 
vonatkozó bármilyen szabály vagy feltétel esetén a Tanács egyhangú határozata 
szükséges.2

A 191. cikkhez készült módosítás célja jogi alap létrehozása az európai szintű politikai 
pártokra vonatkozó szabályzat megalkotásához. A Tanács felhatalmazást kapott az európai 
politikai pártok elismerésére és finanszírozására vonatkozó szabályozás a Parlamenttel való 
együttdöntési eljárás keretében történő meghatározására. 

A Nizzai Szerződést követő csalódottságból való kilábalás során a 2001. decemberi laekeni 
nyilatkozat számos jogos kérdést vetett fel az Európai Parlament jövőbeli szerepével 
kapcsolatban. „Meg kell-e erősíteni az Európai Parlament szerepét? Ki kell-e terjeszteni az 
együttdöntési jogot, vagy sem? Felül kell-e vizsgálni az Európai Parlament képviselőinek 
megválasztási rendszerét? Ki kell-e alakítani európai választókörzetet, vagy azokat továbbra 
is nemzeti szinten határozzák meg? Egyesíthető-e a két rendszer?” Azonban be kell vallani, 
hogy amikor az alkotmányozó konvent megvitatta a fenti kérdéseket, a választási rendszer 
kisebb jelentőséggel bírt a Parlament hatáskörénél és az intézményközi egyensúlyban betöltött 
szerepénél.3

A konvent – meglehetősen ésszerűen – azt javasolta, hogy a választási rendszerre a Tanács 
által egyhangúlag, a Parlament javaslatára és egyetértését követően elfogadott törvényt vagy 
kerettörvényt kell alkalmazni.4 A Parlament felépítésével kapcsolatosan a konvent azt 
javasolta, hogy az Európai Tanács egyhangúlag, a Parlament javaslatára és egyetértését 
követően hozzon döntést. A képviselői helyek számát  736-ban határozták meg. „Az európai 
polgárok képviselete degresszíven arányos módon valósul meg, ahol a tagállamonkénti alsó 
küszöbérték négy tag.”5 Továbbá az alapjogi charta kötelezővé vált, melynek 39. cikke 
kimondja, hogy minden uniós polgár aktív és passzív választójoggal rendelkezik a lakóhelye 
szerinti tagállam európai parlamenti választásain ugyanolyan feltételekkel, mint az adott 
tagállam állampolgárai. 

A konvent munkáját nyomon követő 2003-2004-es kormányközi konferencia nem változtatott 
az eljárásokon, de a vonatkozó cikket (jelenleg az I-20. cikk (2) bekezdése) az alábbiak 
szerint módosította:

Az Európai Parlament az Unió polgárainak képviselőiből áll. Számuk nem haladhatja 
meg a hétszázötvenet. A polgárok képviselete arányosan csökkenő módon valósul meg, 
ahol a tagállamonkénti alsó küszöbérték legalább hat tag. Egyik tagállamnak sem 
lehet több mint kilencvenhat képviselői helye.

                                               
1 Lásd a II. mellékletet. 
2 Saját kiemelés.
3 Az előadó tagja volt az Európa jövőjével foglalkozó konventnek (2002–2003), és egyike volt 2007-es 
kormányközi konferencia három parlamenti képviselőjének. 
4 Az Európai Alkotmány létrehozásáról szóló szerződés tervezetének III-232. cikke (2003). 
5 Az Európai Alkotmány létrehozásáról szóló szerződés tervezetének I-19. cikke (2) bekezdése (2003).
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Ez nagyon hasonlított a Németország által Maastricht idején benyújtott, ám akkoriban 
elutasításra került javaslathoz. Felvetették, hogy a történelmi megfogalmazás 
megváltoztatásának jelentőségét – „a Közösségben egyesült államok népeinek képviselői” 
helyett „az Unió polgárainak képviselői” – néhányan nem ismerték fel. A változtatás azonban 
nem volt véletlen: valóban, az EU polgárainak előtérbe helyezését az alkotmányos szerződés 
más részeiben hangsúlyozták.1 És a Parlament konventben, valamint az azt követő 
kormányközi konferencián részt vevő képviselői azt remélték, hogy a változás serkenti majd a 
nemzetek feletti politika továbbfejlődését, ami a posztnacionális politikai tér szélesebb körű 
elismeréséhez vezet. 

A Lisszaboni Szerződés

A nemrég lezajlott „mérlegelési időszak” és a Lisszaboni Szerződést megelőző tárgyalások 
története már ismerős. Míg a választási eljárás kérdése nem váltott ki vitát az alkotmányos 
szerződés újratárgyalása során, a 2009-ben megválasztandó Parlament képviselői helyeinek 
újraelosztása igen. A Parlament teljesítette a 2007. júniusi Európai Tanács azon kérését, hogy 
terjesszen elő javaslatot a képviselői helyek újraelosztására. A Parlamentnek a 2007-es 
Lamassoure-Severin-jelentésben sikerült meggyőző módon tisztázni, hogyan kell a csökkenő 
arányosság elvét alkalmazni a gyakorlatban. Eszerint: „a csökkenő arányosság elve azt jelenti, 
hogy az egyes tagállamok lakosságának száma és a nekik jutó képviselői helyek száma közötti 
arány lakosságuk számának függvényében változik, oly módon, hogy egy népesebb tagállam 
mindegyik képviselője több polgárt képvisel, mint egy kevésbé népes tagállam egy-egy 
képviselője és viszont, de azt is, hogy egyetlen kevésbé népes tagállamnak sem lehet több 
képviselői helye, mint egy népesebb tagállamnak”.2

Egy állam, Olaszország azonban ellenezte a javaslatot, hiszen a fentiekből következően 72 
képviselői helyet kapott volna, míg az Egyesült Királyság 73-at, Franciaország pedig 74-et. A 
kormányközi konferencia utolsó perceiben végül kompromisszum született, amelynek 
értelmében a Parlament mérete 751 főre emelkedett (azaz 750 fő és az elnök), és Olaszország 
kapta meg a további egy helyet. Ez az elrendezés azonban sajnos megsérti a (Parlament által 
meghatározott) csökkenő arányosság elvének szigorú alkalmazását, hiszen egy olasz 
képviselő 2009-től kezdve kevesebb polgárt képvisel, mint spanyol kollégája, annak ellenére, 
hogy Spanyolország népessége kisebb Olaszországénál.3

Ezen szépséghiba ellenére a csökkenő arányosság elvének Lamassoure-Severin-féle 
meghatározását a Parlament és a Tanács – legalábbis elviekben – elfogadta, és valószínű, 
hogy belátható időn belül nem fognak rajta változtatni. Kérdéses azonban, hogy a képlet, 
mely szerint 750 hely kerül kiosztásra, plusz egy Olaszország számára, fennmarad-e, illetve 
fenn kell-e maradnia a 2014-es parlamenti választásokra is. 2014 előtt mindenképpen újra kell 
osztani a képviselői helyeket, nemcsak a demográfiai változások, hanem az esetlegesen 

                                               
1 Egészen pontosan az I-46. cikk (2) bekezdésében, amely kimondja, hogy „Az Unió szintjén a polgárok 
közvetlen képviselete az Európai Parlamentben valósul meg” (melyet később a Lisszaboni Szerződés az Európai 
Unióról szóló szerződés 8a. cikkének (2) bekezdésében megismétel).
2 A Lamassoure-Severin-jelentés 6. bekezdéséből, melyet 378 szavazattal, 154 ellenében és 109 tartózkodás 
mellett fogadtak el 2007.október 11-én; A6-0351/2007 (Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0429)
3 A képviselői helyek újraelosztásáról szóló politikai megállapodást a 2007. december 14-i Európai Tanács 
hitelesítette. Az EU-Szerződés 9a. cikkének (2) bekezdésében említett határozat csak a Lisszaboni Szerződés 
életbe lépése után kerül hivatalosan elfogadásra – jóllehet az átmeneti rendelkezésekről szóló 10. számú 
jegyzőkönyv 2. cikke szerint „a 2009-es európai parlamenti választásokat megelőzően kellő időben”. 
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csatlakozó új tagállamok figyelembe vétele miatt is.1

Végül a parlamenti helyek körül zajló kisebb „dráma” után a Lisszaboni Szerződést 2007. 
december 13-án aláírták. A felülvizsgált Európai Unióról szóló szerződés 9a. cikke a 
következőképpen szól:

1. Az Európai Parlament, a Tanáccsal közösen, ellátja a jogalkotási és költségvetési 
feladatokat. A Szerződésekben meghatározott feltételek szerint politikai ellenőrzési és 
konzultatív feladatokat lát el. Az Európai Parlament megválasztja a Bizottság elnökét. 

2. Az Európai Parlament az Unió polgárainak képviselőiből áll. A képviselők száma –
az elnököt nem számítva – nem haladhatja meg a hétszázötvenet.  A polgárok 
képviselete arányosan csökkenő módon valósul meg, ahol a tagállamonkénti alsó 
küszöbérték legalább hat tag. Egyik tagállamnak sem lehet több mint kilencvenhat 
képviselői helye.

Az Európai Tanács, az Európai Parlament kezdeményezésére és vele egyetértésben, az 
első albekezdésben említett alapelvek tiszteletben tartásával egyhangúlag elfogadott 
határozatban meghatározza az Európai Parlament összetételét. 

3. Az Európai Parlament tagjait közvetlen és általános választójog alapján, szabad és 
titkos választásokon, ötéves időtartamra választják.

4. Az Európai Parlament tagjai közül megválasztja elnökét és tisztségviselőit.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 190. cikke a következőképpen szól:

1. Az Európai Parlament javaslatot dolgoz ki tagjainak valamennyi tagállamban egységes 
eljárás szerint vagy valamennyi tagállamban közös elveknek megfelelően tartandó, 
közvetlen és általános választójog alapján történő megválasztásához szükséges 
intézkedésekre vonatkozóan. 

A Tanács az Európai Parlamentnek a tagjai többségével elfogadott egyetértését 
követően, különleges jogalkotási eljárás keretében egyhangúlag megállapítja a 
szükséges rendelkezéseket. Ezek a rendelkezések azt követően lépnek hatályba, hogy 
azokat a tagállamok saját alkotmányos követelményeiknek megfelelően jóváhagyták.

2. Az Európai Parlament saját kezdeményezésére különleges jogalkotási eljárás 
keretében elfogadott rendeletekben, a Bizottság véleményének kikérése után és a 
Tanács minősített többséggel megadott egyetértésével meghatározza a tagjai 
feladatainak ellátására vonatkozó szabályokat és általános feltételeket. A tagok vagy 
volt tagok adózására vonatkozó bármilyen szabály vagy feltétel esetén a Tanács 
egyhangú határozata szükséges. 

Annak ellenére, hogy az alkotmányos szerződés újratárgyalása során a Parlament úgy döntött, 
hogy nem erőlteti az egységes választási eljárás kérdését, illetve – ahogyan az felmerült – a 
kiváltságok és mentességek rendszerének megreformálását, más területeken jelentős 

                                               
1 Abban az esetben, ha Horvátország a 2009–2014-es parlamenti időszak alatt csatlakozik az EU-hoz, képviselői 
helyeit ideiglenesen a meglévő 751-hez adják, ahogyan az Bulgária és Románia esetében is történt. 
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eredmények születtek. Az európai politikai pártokra vonatkozó első szabályzatot1 2003-ban 
hozták létre, az európai parlamenti képviselők statútumáról2 pedig legutóbb 2005-ben 
született megállapodás. 

Mindeközben a Bizottság újra elővette a nem a saját tagállamukban élő állampolgárok 
választójogának és jelöltségének kérdését – hiszen e csoport létszáma egyre nő: jelenleg az 
EU teljes lakosságának több mint 1,5%-át teszi ki. Mivel a Bizottság – jogosan – aggódik az 
európai választásokon való részvételi arány folyamatos csökkenése miatt, felül kívánja 
vizsgálni az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok 
aktív és passzív választójogának az európai parlamenti választásokon történő gyakorlására 
vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 93/109/ irányelvet.3  A Parlament 
támogatja a Bizottság arra irányuló javaslatait, hogy leegyszerűsítse a szavazásra vagy 
jelölésre vonatkozó nyilvántartásba vételi eljárást, valamint e nyilvántartásba vételek 
elfogadhatóságának tagállamok általi igazolásának folyamatát. Ugyanakkor nem ért egyet az 
1993-as jogszabályban megfogalmazott, az egyazon választáson két különböző államban 
rajthoz álló jelöltek indulása elleni általános tilalommal, és kéri a Tanácsot, hogy enyhítsen a 
jelenlegi korlátozásokon. A Parlament arra alapozza álláspontját, hogy amíg az 1976. évi 
okmány 8. cikke a kettős szavazást tiltja, a jelöltségre vonatkozóan nem létezik ilyen 
egyértelmű tilalom, továbbá arra, hogy az EU-kormányzás transznacionális jellegének 
kibővítése bizonyos mértékig attól függ, hogy az állampolgárnak van-e lehetősége a sajátjától 
eltérő nemzetiségű jelöltre szavazni. A Parlament ezenkívül biztosítani kívánja, hogy a 
lakóhely szerinti tagállam ne legyen köteles automatikusan kizárni egy állampolgárt a 
szavazásból azért, mert az adott állampolgárt egy másik tagállamban megfosztották választói 
jogaitól. A képviselők úgy vélik, hogy a megkülönböztetés elkerülése végett mindkét esetben 
az érintett tagállamra kell bízni a döntést, eseti alapon. A Maastrichti Szerződés azon 
kikötésére hivatkoznak, amely kimondja, hogy minden állampolgár választójoggal 
rendelkezik és választható a lakóhelye szerinti tagállam európai parlamenti választásain 
ugyanolyan feltételekkel, mint az adott tagállam állampolgárai.4

                                               
1 Az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól szóló 2003. 
november 4-i 2004/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet; HL L 297., 2003.11.15.
2 Az Európai Parlament határozata (2005. szeptember 28.) az európai parlamenti képviselők statútumának 
elfogadásáról (2005/684/EK, Euratom), HL L 262., 2005.10.07.
3 HL L 329., 1993.12.30. 
4 Az 1993. december 6-i 93/109/EK tanácsi irányelvnek az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel 
rendelkező uniós polgárok aktív és passzív választójogának az európai parlamenti választásokon történő 
gyakorlására vonatkozó egyes részletes rendelkezései tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre 
irányuló javaslatról szóló Duff-jelentés (A6-0267/2007). Elfogadva: 2007. szeptember 26-án (Elfogadott 
szövegek, P6_TA(2007)0410). A kérdés megoldatlan maradt. 
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