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Az európai parlamenti választások

I. PÁRIZSTÓL AMSZTERDAMIG

A közvetlenül és általános választójog alapján megválasztott Európai Parlament az Európai 
Unió alkotmányos rendjének kulcselemét képezi. Az Európai Szén és Acélközösségről szóló 
Párizsi Szerződés 20. cikke már 1951-ben rendelkezik egy olyan közgyűlésről, amely „a
Közösségben egyesült államok népeinek képviselőiből áll”. A 21. cikk (3) bekezdése 
megállapítja, hogy:

A közgyűlés javaslatot dolgoz ki a közvetlen és általános választójog alapján 
valamennyi tagállamban egységes eljárás szerint tartandó választásokra vonatkozóan. 

A Tanács egyhangúlag meghatározza az alkalmazandó rendelkezéseket, amelyeket a 
tagállamoknak alkotmányos követelményeiknek megfelelő elfogadásra ajánl. 

Ugyanígy rendelkezett az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó Római Szerződés (1957) 
138. cikkének (3) bekezdése.1

 Az ESZAK közgyűlése már 1954-ben sürgette e rendelkezések végrehajtását.21960-ban az 
Európai Parlamenti Közgyűlés felvázolta a közvetlen választások bevezetéséről szóló 
egyezményt, amelyet mérlegelés céljából benyújtott a Tanácsnak.3 Nem történt azonban 
előrelépés az ügyben az 1969. decemberi hágai csúcstalálkozóig, amikor is a kérdést 
visszahelyezték a Tanács napirendjébe. Az Európai Bizottság megbízásából készült Vedel-
jelentés (1972) a Szerződés közvetlen megválasztásra vonatkozó rendelkezésének mielőbbi 
végrehajtását javasolta.4 Vedel szerint az „egységes választási eljárás” kifejezés nem jelenti 
szükségszerűen azt, hogy a választási rendszer teljes egységességét egy lépésben kell elérni: 
miután az első közvetlen választások súlya megerősítette legitimitását, a Parlament 
törekedhetne az egyetlen választási törvényre. 
A Párizsban 1974 decemberében Valéry Giscard d’Estaing elnöklete alatt zajló tanácskozáson 
a kormányfők elvi határozatot hoztak a közvetlen választások lefolytatásáról „a lehető 
leghamarabb... 1978-ban vagy azután bármikor”.5 E határozat kiegészítette az ad hoc-jellegű 
csúcstalálkozók hivatalos Európai Tanáccsá történő alakítására vonatkozó határozatukat. 

Az Európai Parlament ekkorra már meg is kezdte az 1960-as egyezménytervezet 
felülvizsgálatát. A Patijn-jelentés öt évre szóló mandátummal rendelkező, közvetlenül 
választott Parlament felállítását javasolta.6 Kezdetben, de csak átmenetileg a nemzeti 
választási rendszereket alkalmaznák, egy feltehetően a második választásra már kidolgozott, 
egységesebb választási rendszer bevezetéséig. A szavazásra az egész Közösségben ugyanazon 
a három napon kerülne sor. A kettős parlamenti mandátumok lehetségesek, de nem kapnak 
                                               
1 Továbbá az Euratom-Szerződés 108. cikkének (3) bekezdése.
2 Teitgen -jelentés, HL. 1954.12.11.
3 Dehousse -jelentés, HL. 1960.6.2.
4 Az Európai Parlament hatásköreinek kiszélesítésével kapcsolatos problémákat vizsgáló munkacsoport 
jelentése, Az Európai Közösségek Közlönye, 4/72. kiegészítés.
5 A kormányfők közleményének 12. bekezdése, Párizs, 1974. december 9-10. Az Egyesült Királyság és Dánia 
fenntartással élt. Az Európai Tanács következő évi decemberi római ülése megerősítette a határozatot.
6 Patijn-jelentés, elfogadva 1975. január 14-én. HL C 32, 1975.2.11.
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bátorítást. Megállapítottak viszont egy listát a közösségi szinten az európai parlamenti 
mandátummal összeférhetetlen tisztségekről. A 355 képviselői helyet (az akkoriban 9 
tagállam között) az alábbiak szerint osztanák fel arányosan: Németország 71, Egyesült 
Királyság 67, Olaszország 66, Franciaország 65, Hollandia 27, Belgium 23, Dánia 17, 
Írország 13, Luxemburg 6. A közvetlenül választott EP-képviselők kiváltságai és mentességei 
a nemzeti képviselőkével lenne azonos. A választók és a képviselőjelöltek korhatárainak, a 
megüresedő helyek betöltésének, a politikai pártokra vonatkozó szabályoknak és a 
képviselőség feltételeinek meghatározása is nemzeti hatáskörbe tartozna. Az egységes 
választási eljárás hatályba lépéséig a Parlament rendelkezne a képviselők 
mandátumvizsgálatáról. 

A Patijn-jelentés kellően gyakorlatiasnak bizonyult ahhoz, hogy a tagállamok alapul vegyék a 
Tanáccsal folytatott tárgyalásaik során. A megegyezés legnagyobb akadályát továbbra is a brit 
kormány jelentette, amely elutasította egy olyan arányos választási rendszer elfogadását, 
amely szerint az Európai Parlamentben elnyert képviselői helyek nagyjából igazodnának a 
szavazóurnákban leadott szavazatokhoz. Ugyan az egységes választási eljárás hiánya 
akkoriban komoly csalódást jelentett, visszatekintve a Parlament jól tette, hogy a közvetlen 
választás bevezetésére összpontosított és a rendszer tökéletesítését későbbre halasztotta.

Végre közvetlen választások

1976. szeptember 20-án a Tanács megegyezésre jutott az Európai Parlament képviselőinek 
közvetlen, általános választójog alapján történő megválasztásáról szóló jogi aktusban. Az 
elsődleges jogi státusszal rendelkező és valamennyi tagállam megerősítését megkövetelő 
okmányt egy határozat melléklete tartalmazza.1  

A Tanács az akkori 9 tagállam 410 képviselőjéből álló testületet állított fel, amelyben a négy 
legnagyobb állam egyenlő számú képviselői helyet kapott. Az egységes választási eljárás 
jövőbeli célkitűzését ugyan ismételten megfogalmazták, annak megvalósítására nem 
határoztak meg ütemtervet.  A szavazást csütörtök és vasárnap között kell lebonyolítani. Az 
egységes választási eljárás bevezetéséig a megválasztott képviselők mandátumvizsgálatakor a 
Parlament tudomásul venné az egyes tagállamok által bejelentett hivatalos eredményeket. A 
Parlamenttel egyeztető eljárást alakítottak ki a részletek kidolgozására.2Némi késedelem után, 
1979 júniusában sor került az első európai parlamenti választásra. 

A frissen megválasztott Parlament rövid időn belül nekilátott az 1976-os törvény egységes 
választási eljárássá alakításához. A Seitlinger-jelentés megfogalmazása során az arányos 
képviselet kiterjesztésére összpontosítottak.3 A jelentés többmandátumos, 3–15 képviselőből 
álló választókörzeteket javasolt, ahol a helyeket a D’Hondt-rendszer szerint osztják szét, és 
amely lehetővé teszi a listákon belüli egyes jelöltekre történő preferenciális szavazást. 
Megjegyezte, hogy „sajátos földrajzi vagy etnikai tényezők” miatt e szabálytól el lehet térni. 
Seitlinger ahhoz is ragaszkodott, hogy azok, akik egy tagállamnak az állampolgárai, de 
legalább 5 éve egy másik tagállam területén élnek, jogosultak legyenek a tartózkodási helyük 
szerinti országban a szavazásra. Javaslatot tett arra is, hogy a szavazás időtartamát két napra 

                                               
1 76/787/ESZAK, EGK, EURATOM tanácsi határozat; HL L 278., 1976.10.8.
2 Az Egyesült Királyság és Dánia a tengerentúli területeikre, Németország pedig Berlinre vonatkozó 
nyilatkozatot mellékelt a határozathoz.
3 Seitlinger-jelentés, elfogadva 1982. március 10-én 158 szavazattal, 77 ellenében, 27 tartózkodás mellett; HL C 
87, 1982.4.5. Lásd azonban a Jogi Bizottság (D’Angelosante előadó) kritikus véleményét.
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(vasárnapra és hétfőre) csökkentsék. A Közösségben tapasztalt általános politikai helyzetre és 
az egymandátumos választókörzetekben az egyszerű többségi rendszerről való lemondást 
továbbra is elutasító brit álláspontra tekintettel azonban a Tanácsban nem volt lehetőség 
további előrelépésre. 

Hasonló sors várt Reinhold Bockletre, a téma 1984-89 közötti ciklusban kinevezett 
előadójára. Az ő erőfeszítései is a brit ellenkezés miatt vallottak kudarcot. Találékonysága 
sem volt képes az arányos és nem arányos választási rendszerek összehangolására egy hitelt 
érdemlően „egységesnek” nevezett keretben, amelyről egyidejűleg konszenzus jönne létre 
akár a Parlamenten, akár a Tanácson belül. 

A berlini fal leomlása és Kelet-Németország uniós csatlakozása miatt szükség volt a német 
európai parlamenti képviselők számának felülvizsgálatára. Az 1989-es választás után Karel 
De Gucht-ot nevezték ki az ügy előadójának, akinek sikerült a kérdést előremozdító két 
időközi jelentést készítenie. Az első jelentésben De Gucht megismételte a Parlament korábbi 
javaslatát a D’Hondt-rendszer alkalmazására vonatkozóan.1 Az 1984-es és az 1989-es 
választások hanyatló részvételi aránya miatt aggódva De Gucht vitát indítványozott az európai 
parlamenti választási kampány lebonyolításának és finanszírozásának módjáról. Második 
jelentésében De Gucht javasolta, hogy az egyesített Németország számára fenntartott 
képviselői helyek számát 99-re emeljék, így Franciaországnak, Olaszországnak és az Egyesült 
Királyságnak 87-87 hely maradna.2 Végezetül De Gucht javaslatot tett egy olyan rendszerre, 
amelyben a brit képviselői helyek kétharmadát az egymandátumos választókörzetekre épülő 
egyszerű többséggel választanák meg, de a fennmaradó harmadot az egyes pártokra leadott 
összes szavazattal arányosan osztanák fel. 

A Parlament erőfeszítései ellenére az Egyesült Királyságban a munkáspárti kormány 1997. 
májusi megválasztása, és a liberális demokraták a kérdésben nyújtott támogatása 
eredményezte végül is azt, hogy választási rendszerről folyó vita végre elmozdult a 
holtpontról. Az 1999-es választásra a regionális arányos képviselet zárt listás rendszerét 
vezették be az Egyesült Királyságban.3 Hasonló reformokra került sor a 2004-es választásokra 
Franciaországban is. 

Hasznos változások a Szerződésekben

A Maastrichti Szerződés (1992) ezalatt határozott előrelépést hozott az európai uniós 
polgárság kérdésében. A 8b. cikk (2) bekezdése kimondja, hogy:

... minden uniós polgár, akinek a lakóhelye olyan tagállamban van, amelynek nem 
állampolgára, a lakóhelye szerinti tagállamban az európai parlamenti választásokon 
választójoggal rendelkezik és választható ugyanolyan feltételekkel, mint az adott 
tagállam állampolgárai. E jog gyakorlásának részletes szabályait a Tanács a 
Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt 

                                               
1 De Gucht-jelentés, elfogadva 1991. október 10-én 150 szavazattal, 26 ellenében, 30 tartózkodás mellett; HL C 
280., 1991.10.28.
2 De Gucht-jelentés, elfogadva 1993. október 10-én 207 szavazattal, 79 ellenében, 19 tartózkodás mellett; HL C 
115., 1993.4.26.
3 Észak-Írországban 1979 óta preferenciális szavazási rendszer (STV) van érvényben, a kisebbségi vélemény 
kifejezésére irányuló égető szükségre tekintettel. 1999-ben 10 liberális demokrata, 2 zöld párti, 2 Plaid Cymru és 
3 függetlenségi párti képviselő jutott be a Parlamentbe, amely tanúskodik az arányos képviselet fontosságáról az 
Európai Parlament legitimitása szempontjából.  
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követően egyhangú határozattal fogadja el;  ezek a szabályok eltérést állapíthatnak 
meg, amennyiben valamely tagállam sajátos problémái ezt indokolják.1

Ennek előnye, hogy jogi alapot nyújtott a transznacionális választási politika előmozdítására 
és a polgárok részvételének növelésére irányuló intézkedések meghozatalára. 

Ezzel egyidejűleg a Maastrichi Szerződés módosította a 138. cikket, amely így a Parlamentet 
hozzájárulási joggal ruházta fel az egységes választási eljárásra vonatkozó tanácsi javaslathoz.  
Emellett bevezetett egy új, 138a. cikket, amely megállapítja, hogy: 

Az európai szintű politikai pártok fontos tényezői az Unión belüli integrációnak, 
továbbá hozzájárulnak az európai öntudat kialakításához és az uniós polgárok 
akaratának kinyilvánításához.

Tony Blair győzelme 1997 májusában kedvező hatást gyakorolt a kormányközi konferencia 
zárószakaszára, amely az Amszterdami Szerződés aláírásához vezetett. Az új szerződés 
először is megduplázta a Parlament méretét 700-ra – ebből 99 hely Németországé, 87-87 
pedig Franciaországé, Olaszországé és az Egyesült Királyságé.2 Majd egy új, titkos záradékot 
is toldott hozzá, az alábbiak szerint:

E bekezdés módosítása esetén az egyes tagállamokban választott képviselők száma 
által biztosítani kell a Közösségben egyesült államok népeinek megfelelő képviseletét. 

Harmadszor az Amszterdami Szerződés egy új albekezdést is beillesztett, amely megállapítja, 
hogy a Parlament hivatali ideje 5 év.3 Negyedszer pedig az új szerződés az alábbiak szerint 
módosította a 190. cikk (4) bekezdését (korábban a 138. cikk (3) bekezdése):

Az Európai Parlament javaslatot dolgoz ki a közvetlen és általános választójog 
alapján valamennyi tagállamban egységes eljárás szerint vagy valamennyi 
tagállamban közös elveknek megfelelően tartandó választásokra vonatkozóan.4

E módosítás a Parlament gyakorlatiasabb megközelítését tükrözte, amint ezt a De Gucht-
jelentés is megjegyezte.  Nevezetesen, a változás lehetővé teszi az írek számára, hogy a 
legnagyobb átlag szerinti listarendszer helyett továbbra is a preferenciális szavazási rendszert
(STV) alkalmazzák. 

Végezetül, az Amszterdami Szerződés az alábbi új, 190. cikk (5) bekezdéssel előnyösen 
gyarapodott:

Az Európai Parlament a Bizottság véleményének kikérése után és a Tanács 
egyhangúlag megadott jóváhagyásával meghatározza a tagjai feladatainak ellátására 
vonatkozó szabályokat és általános feltételeket.

                                               
1 Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 19. cikkének (2) bekezdése. A Maastrichti Szerződéshez szükség 
volt az 1974-es törvény felülvizsgálatára, a 93/81. sz. tanácsi határozatban;  HL L 33., 1993.2.9.
2 138. cikk (2) bekezdés, majd 190. cikk (2) bekezdés. 
3 E cikk– a későbbiekben a 190. cikk (3) bekezdése – egyszerűen egységes szerkezetbe foglalta az 1976-os 
törvényt. 
4 Kiemelés a szerzőtől.
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