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Az európai parlamenti választások

III. PROBLÉMÁK ÉS TÁVLATOK

A lisszaboni kormányközi konferencián kezdődő olasz tiltakozás a 2009 utáni képviselői 
helyek számával kapcsolatban részben azon alapult, hogy az új Szerződés a Parlament 
összetételének megállapításához a népesség helyett az állampolgárok számát veszi 
figyelembe. A két szám természetesen eltérhet egymástól, főleg azon országok – például 
Olaszország – esetében, amelyek a bevándorlók részére nehezebben adják meg az 
állampolgárságot. 

Ne feledjük, hogy az uniós polgárnak e fogalom definíciója szerint rendelkeznie kell valamely 
tagállam állampolgárságával. Aki nem állampolgára egyik tagállamnak sem, semmilyen 
módon nem válhat az uniós polgárrá. Az Európai Unióról szóló szerződés módosításáról szóló 
Lisszaboni Szerződés ezzel kapcsolatban egyértelműen megfogalmazza következőket:

8. cikk

Az Unió minden tevékenysége során tiszteletben tartja a polgárok közötti egyenlőség 
elvét; az Unió intézményei, szervei és hivatalai valamennyi polgárt egyenlő 
figyelemben részesítik. Uniós polgár mindenki, aki a tagállamok valamelyikének 
állampolgára. Az uniós polgárság kiegészíti, és nem helyettesíti a nemzeti 
állampolgárságot.

8a. cikk

1. Az Unió működése a képviseleti demokrácián alapul.

2. Az Unió szintjén a polgárok közvetlen képviselete az Európai Parlamentben valósul 
meg.

Így tehát az uniós polgárságnak nem egységes definíciója van, hanem huszonhét nemzeti 
változata. Zavarba ejtő az EU 27 tagállama nemzeti jogainak sokfélesége1. Néhány ország 
különleges privilégiumokat biztosít a harmadik országok állampolgárainak, ha rokoni 
kapcsolattal rendelkeznek; más országok nem. Néhány országban fenntartották a volt 
gyarmatok lakóinak egyes jogait; máshol nem. A tagállamok különböző módon kezelik 
tengerentúli és függő területeik állampolgári jogát is. Az EU nem tett kísérletet e 
jogszabályok harmonizálására, bár számos példát találunk a tagállamok hasonló 
rendelkezéseire is. Az Európai Bíróság megállapította, hogy az uniós jogszabályok2

betartásának kényszere akadályozza a tagállamokat abban, hogy az állampolgárság 
megszerzésére és elvesztésére vonatkozóan saját szabályokat fektessenek le. Ezzel 
kapcsolatban nagy érdeklődést váltott ki Spanyolország nemrégiben hozott döntése, amellyel 
sok bevándorlót honosítottak anélkül, hogy e lépést előzetesen egyeztették volna. 

Egyértelmű, hogy a nagymértékben eltérő nemzeti jogszabályok miatt az uniós polgárok 
                                               
1 Lásd Rainer Bauböck, Eva Ersbøll, Kees Groenendijk és Harald Waldrauch (szerk.): Az állampolgárság 
megszerzése és elvesztése – politikák és trendek 15 európai országban, Európai Integrációs Kutatóintézet, 
Osztrák Tudományos Akadémia, Bécs, 2006. január
2 Lásd például a C-369/90 Micheletti [1992] ECR I-4239 sz. ügyet.
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jogaival az egyes tagállamok állampolgárai különböző mértékben élhetnek. Ráadásul azon 
uniós polgárok helyzete, akik hosszabb ideig egy másik tagállamban tartózkodnak, korántsem 
egységes. Ez különösen lényeges a választójog tekintetében, amelyet származási országukban 
elveszítenek, a fogadó országban viszont nem mindig gyakorolhatnak1. Ha hozzátesszük a 27 
ország állampolgárságra vonatkozó jogszabályaihoz a 27, önmagában is összetett 
választójogot, könnyen beláthatjuk, hogy a gyakorlatban és politikailag sem lenne célszerű, 
hogy az Unió nagybani harmonizációs programba fogjon2. 

Nincs például reális lehetőség arra, hogy az európai és helyi választásokon való részvételhez 
való uniós jogot kiterjesszék a nemzeti és regionális parlamenti választásokon való 
részvételre. Egy ilyen uniós szintű kezdeményezést a nemzeti parlamentek nyilvánvalóan a 
szubszidiaritás és arányosság kettős elvébe ütközőnek találnának. A legtöbb, amit remélni 
lehet, hogy a tagállamok beleegyeznek a nyílt koordinációs módszer alkalmazásába e 
területen. 

Ezenfelül a szövetségi felépítésű tagállamok között a választójog kapcsán akár megerősített 
együttműködés is létrejöhet. Az Egyesült Királyság, Írország, Ciprus és Málta között létrejött 
kétoldalú, kölcsönös választójog kiterjesztése is egy lehetséges módja lenne az uniós polgárok 
politikai jogai fejlesztésének az EU formális beavatkozása nélkül3. Várható, hogy a 
választójog ügyében a Lisszaboni Szerződés polgári kezdeményezésekről szóló új 
rendelkezése értelmében petíciót nyújtanak be4. Mindenesetre, ha a politikai klíma valaha is 
nyitottabbá válik az uniós polgárság politikai tartalmának megerősítése iránt, a Tanács 
kiterjesztheti az állampolgári jogokat anélkül, hogy szükség lenne a kormányközi 
konferenciával járó felhajtásra5. 

Bármilyen sikereket érjenek azonban el a választójogok közelítésében, még mindig nyitva 
marad az a kérdés, hogy hogyan osszák el az Európai Parlament képviselői helyeit. Ezzel 
kapcsolatban a Lisszaboni Szerződés által foganatosított módosítások valódi változást 
jelentenek-e az Európai Unióról szóló szerződés uniós polgárok helyzetéről szóló, 9a. 
cikkéhez képest? Az országok lakosai helyett inkább az uniós polgárokat kellene számba 
venni? Ha igen, ki is számít pontosan uniós polgárnak? Vagy kövessük inkább James 
Madison elveit, aki szerint egy köztársaságban a parlamenti képviselet születésnél fogva járó 
jog, nem pedig polgári privilégium? A madisoni megközelítés alapján az Európai Parlament 
nem csupán az EU de jure polgárait képviseli (ahogy azt az EU-Szerződésben hivatalosan 
lefektették), hanem az Unió területén lakó minden személyt, ideértve a kiskorúakat és a 
tartózkodási engedéllyel itt tartózkodókat is, képviselnie kell és feléjük felelősséggel tartozik. 
Így tehát a helyes megközelítés a parlamenti mandátumok hagyományos felosztása, amely a 
teljes lakosságot veszi alapul – nem is említve a szavazatok számát a Tanácsban –, így ezt 
nem lenne szabad módosítani. 

                                               
1 Az Egyesült Királyság állampolgárai például 15 év külföldi tartózkodás után nem szavazhatnak az egyesült 
királysági választásokon.
2 Az EU eddig óvatos próbálkozásokat tett: lásd az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 2004/38/EK 
irányelvét az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz való jogáról; HL L 158., 2004.4.30.
3 A téma átfogó elemzését lásd Jo Shaw: Az állampolgárság átalakulása az Európai Unióban – választójog és a 
politikai tér átalakulása, Cambridge, 2007.
4 EU-Szerződés, 8b. cikk.
5 Az EK-Szerződés 22. cikke
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Végül érdemes megemlíteni, hogy ha a Lisszaboni Szerződés nem lép hatályba megfelelő 
időben 2009 júniusa előtt, a 2009–14-es időszakra a Nizzai Szerződésben (és a későbbi 
csatlakozási szerződésekben) lefektetett elosztás marad érvényben. A II. mellékletben 
található egy összehasonlító táblázat, amelyből látszik, hogy a két javaslat mennyire felel meg
a degresszív arányosság elvének. 

A reform szükségessége

Az EU már nyilvánvalóan nagy előrelépést tett annak irányában, hogy megteremtse az 
alapvető feltételeket az Európai Parlament egységes megválasztásához, annak ellenére, hogy a 
választójog nem egységes. Az ezzel az üggyel foglalkozó korábbi előadók által észlelt 
problémák közül néhány már sikeresen megoldódott:

 minden tagállamban kialakították az arányos képviseletet;

 eltörölték a kettős mandátumot;

 megalakultak az európai politikai pártok és kialakult a finanszírozásuk;

 hamarosan harmonizálják az európai parlamenti képviselőkre vonatkozó szabályokat 
és feltételeket.

A kérdések egy másik csoportjába tartoznak azok az ügyek, amelyek a közvetlen választások 
bevezetésekor problémásnak tűntek, de a tapasztalatok nem ezt mutatják – ilyen a független 
képviselők választhatósága és a választási kiadások ellenőrzése. Ezeket a problémákat 
egyszerűen nemzeti hatáskörben és a választási gyakorlat alkalmazásával sikerült elkerülni. 

Az eddig elért eredmények ellenére a készülő jelentés feladata, hogy foglalkozzon az Európai 
Parlament közvetlen megválasztásáról szóló 1976-os okmány felülvizsgálatával. És mivel a 
Parlament utoljára tíz évvel ezelőtt foglalkozott e kérdéssel az Anastassopoulos-jelentés 
keretében, és még hat év van addig, amíg a választási eljárásra vonatkozó bármilyen reformot 
alkalmazni lehetne (2014-ben), ez valóban megfelelő időpont további reformok 
kezdeményezésére. 

Ha és amikor a Lisszaboni Szerződés hatályba lép, az európai parlamenti képviselők sokkal 
nagyobb hatáskörrel fognak rendelkezni, mint most. A Parlamentnek új feladataihoz mérten 
megfelelő választási rendszerre és belső szervezeti felépítésre van szüksége. Legfőképpen a 
Parlament általános megítélését kell megerősíteni, hogy az új európai politikai tér 
központjának és az egységes politikai piac elfogadott fórumának tekintsék, ahol az európai 
jogszabályok és költségvetések születnek, és ellenőrzik a végrehajtást. Mostanáig a politikai 
legitimitás elérését gátolta a választások egyre alacsonyabb részvételi aránya, az elégtelen 
jelenlét a médiában, a fásult politikai pártok, sőt még néhány nemzeti parlament irigysége is 
az Európai Parlament növekvő hatalma láttán1. 

Vajon a választási folyamat hivatalos reformja megoldhatja ezeket a problémákat? Alaposan 
definiálni kell, hogy milyen kritériumok alapján indítható el a reformok új köre. Az 
egységesítést nem az egységesítés kedvéért kell végrehajtani. A nemzeti szinten érzékelt 
problémák kezeléséhez realisztikusan kell közelíteni. A fokozatosság elve alapján az először 

                                               
1 Lásd a III. mellékletet. A teljes részvételi arány az 1979-es 63,0 százalékról 2004-re 45,6 százalékra zuhant. 
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az Unió alapítói által az 1950-es években megfogalmazott célkitűzések közül az évek során 
sok megvalósult. Ez a reform valószínűleg nem az utolsó lesz a sorban: az erős parlamentek 
készek alkalmazkodni a változó társadalmi és politikai körülményekhez. Az EU esetében a 
jövőbeni bővítés üteme és nagysága is jelentős ismeretlen tényező. Az Unió jövőbeni 
méretének és formájának ismerete nélkül vakmerőség lenne ma megkísérelni az európai 
posztnacionális parlamenti demokrácia végleges sorsáról rendelkezni. 

De legalább Európa jövőjének lehetséges forgatókönyveiről eleget tudunk ahhoz, hogy 
biztosak lehessünk abban, hogy kormányzati rendszere középpontjában egy erős, életképes, 
közvetlenül választott Parlamentnek kellene – és fog is – állni. 

Ezért jó néhány fontos kérdés marad, amiket hatékonyan kezelve az európai parlamenti 
választások egységesebbé tehetők mint a múltban voltak, ezáltal elősegítve a kohéziót, a 
legitimitást, a hatékonyságot és a pluralizmust. Az előadó véleménye szerint e kérdések 
többek között a következők:

1) a népesebb tagállamokban kötelezővé kell tenni a területi választókörzetek 
kialakítását;

2) nemzetközi listát kell létrehozni a képviselői helyek egy részére;

3) lehetővé kell tenni, hogy egyes nyelvi közösségek külön választóköröket hozzanak 
létre;

4) biztosítani kell a lehetőséget, hogy egy jelölt több választókörben vagy tagállamban is 
induljon ugyanazon a választáson;

5) meg kell könnyíteni, hogy a nem saját tagállamukban élő uniós polgárok 
szavazhassanak;

6) felül kell vizsgálni a különböző aktuális választási rendszereket;

7) ösztönözni kell a preferenciális szavazást;

8) le kell rövidíteni a szavazási időszakot;

9) a választásokat június helyett májusban kell tartani;

10) szabályozni kell a képviselők jogait és immunitását;

11) szabályozni kell a képviselők mandátumának ellenőrzését és a megüresedett helyek 
feltöltését;

12) össze kell hangolni a választókra és jelöltekre vonatkozó korhatárokat.

Függetlenül attól, hogy a parlamenti helyek elosztásának statisztikai alapját végül a lakosság 
vagy az állampolgárok száma fogja-e képezni, elővigyázatosságból érdemes lenne az 
okmányhoz olyan záradékot csatolni, amely lehetővé teszi az aktuális eloszlás rendszeres 
felülvizsgálatát minden Parlament mandátuma alatt. 
Az okmány módosításának mértékétől – és az ezáltal elért egységesebb rendszertől – függően 
azt is át kell gondolni, hogy miképpen irányíthatná a Parlament az összetételét és 
megválasztásának módját érintő további változásokat a hatékonyan és elfogulatlanul.
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ANNEX I

Resolution on a draft electoral procedure incorporating common principles for the 
election of Members of the European Parliament (Anastassopoulos Report) 1

The European Parliament,

– having regard to the motion for a resolution by Mr De Vries on the uniform electoral 
procedure for the election of Members of the European Parliament (B4-0723/96),

– having regard to its reports on a uniform electoral procedure, and in particular its 
resolutions of 10 October 19912and 10 March 19933,

– having regard to the Act concerning the election of the representatives of the European 
Parliament by direct universal suffrage annexed to the Council Decision of 20 September 
1976,

– having regard to the proposal of 22 October 1996 on a uniform electoral procedure which 
was tabled by the Government of the Federal Republic of Germany at the 
Intergovernmental Conference (IGC) and which reproduces the key aspects of 
Parliament’s resolution of 10 March 1993,

– having regard to Article 138(3) of the EC Treaty and the modification thereof effected by 
the Treaty of Amsterdam,

– having regard to Rule 148 of its Rules of Procedure,

– having regard to the report of the Committee on Institutional Affairs and the opinion of 
the Committee on Legal Affairs and Citizens' Rights (A4-0212/98),

A. whereas the Treaty of Amsterdam introduces the concept of 'principles common to all 
Member States', following the guidelines set out by Parliament in its resolution of 10 
March 1993 referred to above, which did not explicitly propose a uniform electoral 
system but merely general guidelines,

B. whereas the Government of the United Kingdom has tabled a bill in Parliament, 
introducing regional proportional representation for the European elections in 1999,

C. whereas the negotiations on enlargement will probably lead to ten new Member States 
joining the European Union,

D. whereas a very broad consensus has emerged among the Member States on determining a 
number of common principles,

                                               
1 elfogadva 1998. július 15-én. HL C 292., 1998.9.21.
2 OJ C 280, 28.10.1991, p. 141.
3 HL C 115., 1993.4.26., 121. o.
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E whereas those principles are intended to be implemented in the first instance at national 
level in a union of peoples and states; whereas the number of Members elected in each 
Member State is intended to guarantee appropriate representation of the peoples of the 
states brought together in the Community,

1. Welcomes the agreement reached by negotiators at the IGC establishing a number of 
common principles; is convinced that some of the provisions can enter into force for the 
next European elections, particularly a system of proportional representation, the 
minimum threshold, incompatibilities and measures aimed at reaching the objective of 
equality between men and women, whereas others should be phased in;

2. Considers that there is a general consensus on introducing voting based on a system of 
proportional representation, and that this should be incorporated into the European 
electoral system;

3. Notes that it is impossible to establish a system of territorial constituencies in a uniform 
manner and that there has to be a distinction based on the population of each Member 
State; emphasises, however, that a system of territorial constituencies must not affect the 
principle of proportional representation, in accordance with Article 2 of the draft Act;

4. Considers that, with a view to a European political awareness and the development of 
European political parties, a certain percentage of seats could be distributed on a 
proportional representation basis within a single constituency formed by the territory of 
the Member States;

5. Observes, where the use of a threshold is concerned, that this should remain optional and 
in any event should not exceed 5% of the votes cast nationally;

6. Notes the stimulus to participation represented by preferential voting, which should, 
however, remain optional for each Member State;

7. Considers that when lists of candidates for European elections are drawn up account must 
be taken of the objective of equality between men and women and that it is primarily a 
matter for the political parties to achieve this objective directly;

8. Proposes that European elections should be held on a date in the month of May, so as to 
maximize the turnout by avoiding the school summer holidays, which start at the 
beginning of June in several Member States;

9. Recommends that the number of days on which elections can be held should be reduced
to the absolute minimum, with a view to reaching a consensus on a single voting day, or, 
if this is not possible, no more than two days (e.g. Saturday and Sunday);

10. Calls on the Council to examine the following draft Act and to adopt it speedily so as to 
enable it to enter into force as soon as possible;

11. Instructs its President to forward this resolution and the draft Act annexed to it to the 
Council, the Commission and the parliaments and governments of the Member States.
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II. MELLÉKLET

tagálla
m

Népesség 
(millió) (1)

Nizza, 
2009-2014 

(2)

Nizza,
 lakosság/képviselő 

arány
(3)

Lisszabon  
2009-2014 

Lisszabon 
lakosság/képviselő 

arány
(3)

Hatás 
2009

DE 82,438 99 832 707 96 858 729 -3
FR 62,886 72 873 417 74 849 811 +2
UK 60,422 72 839 194 73 827 699 +1
IT 58,752 72 816 000 73 804 822  +1
ES 43,758 50 875 160 54 810 333 +4
PL 38,157 50 763 140 51 748 176 +1
RO 21,61 33 654 848 33 654 848
NL 16,334 25 653 360 26 628 231 +1
EL 11,125 22 505 682 22 505 682
PT 10,57 22 480 455 22 480 455
BE 10,511 22 477 773 22 477 773
CZ 10,251 22 465 955 22 465 955
HU 10,077 22 458 045 22 458 045
SE 9,048 18 502 667 20 452 400 +2
AT 8,266 17 486 235 19 435 053 +2
BG 7,719 17 454 059 18 428 833 +1
DK 5,428 13 417 538 13 417 538
SK 5,389 13 414 538 13 414 538
FI 5,256 13 404 308 13 404 308
IE 4,209 12 350 750 12 350 750
LT 3,403 12 283 583 12 283 583
LV 2,295 8 286 875 9 255 000 +1
SL 2,003 7 286 142 8 250 375 +1
EE 1,344 6 224 000 6 224 000
CY 0,766 6 127 667 6 127 667
LU 0,46 6 76 667 6 76 667
MT 0,404 5 80 800 6 67 333 +1

EU 27 492,881 736 669 675 751 657 175 +15

(1) A népességi adatok forrása a Bizottság hivatalos közleménye a Tanácsnak 2006. november 7-én – lásd az 
15124/06 sz. dokumentumot az Eurostat által gyűjtött adatokról.

(2) A Nizzai Szerződés a módosítások figyelembevételével. A helyek elosztása a bolgár és román csatlakozási 
szerződés 9. cikkével módosított EK-Szerződés 189. cikke szerint.

(3) A degresszív arányosság elvétől való eltérést vastag betűvel jelöltük. 
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III. MELLÉKLET

Választói részvétel az európai parlamenti választásokon
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