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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás 
leadott szavazatok többsége

**I. Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

**II. Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás 
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I. Együttdöntési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

***II. Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III. Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat) 
leadott szavazatok többsége az együttes szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

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
(COM(2006)0791 – C6-0066/2007 – 2006/0277(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0791)1,

– tekintettel a Bizottság közleményére (COM(2006)790 végleges)2,

– tekintettel az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog útján 
történő megválasztásáról szóló okmányra3,

– tekintettel az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk 
szabályairól szóló 2004/2003/EK rendeletre4,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának5 39. cikkére és az európai alkotmány 
létrehozásáról szóló szerződés II-99. cikkére,

– tekintettel az EK-Szerződés 19. cikkének (2) bekezdésére, amely alapján a Tanács 
konzultált a Parlamenttel (C6-0066/2007),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és 
Igazságügyi Bizottság véleményére (A6-0000/2007),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-Szerződés 
250. cikkének (2) bekezdése alapján;

3. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott 
szövegtől el kíván térni;

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
2 A 2004. évi európai választások – A Bizottság jelentése az Európai Unió polgárainak részvételéről a 
lakóhelyük szerinti tagállamban (93/109/EK irányelv) és a választási rendelkezésekről (a 2002/772/EK 
határozattal módosított 76/787/EK, Euratom határozat).
3 HL L 278., 1976.10.8., 5. o.
4HL L 297/1., 2003.11.15.
5 HL C 364., 2000.12.18., 18. o.
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4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való konzultációra, abban az esetben, ha lényegesen 
módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Paralment álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(1A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(1a) A személyeknek az Unió belső 
határain belüli, egyre növekvő mobilitása 
megerősíti annak szükségességét, hogy 
teljes mértékben hordozható demokratikus 
jogokról rendelkezzenek mind az európai 
parlamenti, mind a helyhatósági 
választások esetére, továbbá annak
szükségességét, hogy biztosítsák, hogy a 
polgárok nem veszítik el demokratikus 
jogaikat azért, mert az anyaországuktól 
eltérő tagállamban élnek.

Módosítás: 2
(2A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(2a) Az utóbbi tilalom túllép az annak 
biztosításához szükséges mértéken, hogy 
az Unió polgárait állampolgárság alapján 
ne érje megkülönböztetés passzív 
választójoguk gyakorlásakor. A 
tagállamok számára jogkört kell 
biztosítani annak eldöntésére, hogy 
ugyanazon választás tekintetében több 
államban engedélyezik-e a jelöltállítást, és 
a politikai pártok számára jogot kell 
biztosítani annak eldöntésére, hogy az 
ilyen többszörös jelöléseket támogatják-e.

Indokolás

Lásd a kapcsolódó 14. módosítást.
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Módosítás: 3
(2B) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(2b) Az Európai Parlament képviselőinek 
választásáról szóló okmány értelmében 
elsődleges jogforrás ilyen tárgyú 
rendelkezésének hiányában a választási 
jogra nemzeti rendelkezések vonatkoznak; 
emellett pedig az elsődleges jog 
kifejezetten tiltja a kétszeri szavazást, de a 
kettős jelöltségről nem szól.

Indokolás

Lásd a kapcsolódó 14. módosítást.

Módosítás: 4
(3A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(3a) A lakóhely szerinti tagállam által a 
passzív választójog tekintetében az 
alkalmatlanság kötelező megállapítása 
további feltétele az említett jog 
gyakorlásának, és erre az EK-Szerződés 
19. cikke (2) bekezdésének sem tartalma, 
sem szelleme nem vonatkozik. A lakóhely 
szerinti tagállamnak jogot kell biztosítani 
annak megállapítására, hogy egy személy 
megfosztandó-e a passzív választójogtól az 
említett tagállam nemzeti joga szerint 
ugyanolyan körülmények között és 
ugyanolyan módon, illetve hogy saját 
részéről elismerje-e a származás szerinti 
tagállamban érvényes alkalmatlanságot.

Indokolás

Lásd a kapcsolódó 15. módosítást.

Módosítás: 5
(3C) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(3c) A Tanács nem léphet túl az elsődleges 
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jog rendelkezéseinek szándékán, és az 
irányelvben az EK-Szerződés 19. cikkének 
(2) bekezdése szerint előírt „részletes 
szabályoknak” a két érintett jog 
hatályosulásához szigorúan véve 
szükséges mértékre kell korlátozódniuk –
vagyis az aktív és a passzív választójog a 
származás szerinti államtól eltérő 
államban –, és a Tanács nem vezethet be 
az említett jogok gyakorlásához a lakóhely 
szerinti állam jogában előírtaktól eltérő 
vagy azon túlmenő feltételeket.

Indokolás

Lásd a kapcsolódó 14., 15. és 18. módosítást.

Módosítás: 6
(5) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(5) Ezért el kell törölni a jelöltek ezen 
igazolás bemutatására irányuló 
kötelezettségét, és azt egy erre a célra 
szolgáló kijelentéssel kell helyettesíteni a 
jelöltek hivatalos nyilatkozatában.

(5) Ezért el kell törölni a jelöltek ezen 
igazolás bemutatására irányuló 
kötelezettségét, és azt egy erre a célra 
szolgáló opcionális kijelentéssel kell 
helyettesíteni a jelöltek hivatalos 
nyilatkozatában.

Indokolás

Lásd a kapcsolódó 20. és 21. módosítást.

Módosítás: 7
(6) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(6) Elő kell írni a lakóhely szerinti 
tagállamok számára, hogy e nyilatkozatról 
tájékoztassák a származás szerinti 
tagállamot az arról való megbizonyosodás 
céljából, hogy a jelöltet valóban nem 
fosztották meg passzív választójoguktól a 
származásuk szerinti tagállamban.

törölve
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Indokolás

Lásd a kapcsolódó 20. és 21. módosítást.

Módosítás: 8
(9) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(9) Következésképpen el kell törölni az 
információcserét, fenntartva a 
választópolgár vagy a jelölt 
nyilatkozattételi kötelezettségét arról, hogy 
szavazati jogát illetve jelöltként való 
indulási jogát kizárólag a lakóhely szerinti 
tagállamban gyakorolja.

(9) Következésképpen el kell törölni az 
információcserét, fenntartva a 
választópolgár (törlés) nyilatkozattételi 
kötelezettségét arról, hogy szavazati jogát 
(törlés) kizárólag a lakóhely szerinti 
tagállamban gyakorolja.

Indokolás

Lásd a kapcsolódó 14. és 19. módosítást.

Módosítás: 9
(10) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(10) Ezen túlmenően a kétszeri szavazás, 
jelöltként való kétszeres indulás 
elkerülésére, valamint az aktív vagy 
passzív választási jog gyakorlásának 
elkerülésére, amennyiben e jogoktól az 
állampolgárt megfosztották, a lakóhely 
szerinti tagállamoknak kellene megtenni a 
szükséges lépéseket az irányelvben előírt e 
kötelezettségek megsértésének megfelelő
szankcionálás céljából.

(10) Ezen túlmenően (törlés) a lakóhely 
szerinti tagállamoknak kellene megtenni a 
szükséges lépéseket annak biztosítása 
céljából, hogy az Unió polgárai által tett, 
az irányelvben előírt hivatalos 
nyilatkozatokban szereplő 
pontatlanságokat megfelelően
szankcionálják.

Indokolás

Lásd a kapcsolódó 17. és 22. módosítást.

Módosítás: 10
(10A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(10a) A tagállamok a 93/109/EK irányelv
12. cikke értelmében kötelesek minden 
egyes európai parlamenti választást 
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megelőzően teljes körűen tájékoztatni az 
EU polgárait aktív és passzív 
választójogukról; a tagállamokat 
támogatnia kell az Európai Parlamentnek
és a Bizottságnak, illetve az európai és a 
nemzeti szintű politikai pártoknak a bevált 
gyakorlat megválasztására a 
választásokon való részvétel arányának 
javítása érdekében.

Módosítás: 11
(11) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(11) A módosított irányelvnek a 2009-es 
európai parlamenti választások során való 
alkalmazásáról szóló jelentés elkészítése 
során a Bizottságnak – a tagállamok által 
nyújtott információk alapján – az elemzést 
elsősorban a tagállamok által a választások 
után az esetleges egynél többszöri 
szavazás, illetve egynél több helyen 
történő jelölés előfordulásáról elvégzett 
ellenőrzésekre kell alapoznia.

(11) A módosított irányelvnek a 2009-es 
európai parlamenti választások során való 
alkalmazásáról szóló jelentés elkészítése 
során a Bizottságnak – a tagállamok által 
nyújtott információk alapján – az elemzést 
elsősorban a tagállamok által a választások 
után az esetleges egynél többszöri szavazás
(törlés) előfordulásáról elvégzett 
ellenőrzésekre kell alapoznia.

Indokolás

Lásd a kapcsolódó 14. és 19. módosítást.

Módosítás: 12
(12) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(12) Egy minden szavazatra és minden 
jelölésre kiterjedő rendszeres ellenőrzés 
nem volna arányos a feltárt problémákkal, 
és kérdések merülnének fel annak 
megvalósíthatóságával kapcsolatban, mivel 
a tagállamok nem alkalmaznak egységes 
elektronikus módszereket a szavazók és a 
jelöltek tényleges részvételére vonatkozó 
adatok rögzítésére és tárolására; 
ennélfogva a tagállamoknak ezeket az 
ellenőrzéseket kizárólag azokra a 
helyzetekre kell összpontosítaniuk, 
amelyekben az egynél többszöri szavazás, 

(12) Egy minden szavazatra (törlés) 
kiterjedő rendszeres ellenőrzés nem volna 
arányos a feltárt problémákkal, és kérdések 
merülnének fel annak 
megvalósíthatóságával kapcsolatban, mivel 
a tagállamok nem alkalmaznak egységes 
elektronikus módszereket a szavazók 
(törlés) tényleges részvételére vonatkozó 
adatok rögzítésére és tárolására; 
ennélfogva a tagállamoknak ezeket az 
ellenőrzéseket kizárólag azokra a 
helyzetekre kell összpontosítaniuk, 
amelyekben az egynél többszöri szavazás
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illetve egynél több helyen történő jelölés
valószínűsége nagyobb,

(törlés) valószínűsége nagyobb,

Indokolás

Lásd a kapcsolódó 14. és 19. módosítást.

Módosítás: 13
1. CIKK, (1A) BEKEZDÉS (új)

3. cikk (93/109/EK irányelv)

(1a) A 3. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:

„3. cikk
Bárki, aki a referencianapon:

a) az Unió polgára a Szerződés 17. 
cikkének (1) bekezdése értelmében;
b) nem a lakóhelye szerinti állam 
állampolgára, viszont az aktív és passzív 
választójogok tekintetében ugyanolyan 
feltételeknek tesz eleget, mint amelyeket 
az említett tagállam saját állampolgárai 
tekintetében előír, 

aktív és passzív választójoggal rendelkezik
az európai parlamenti választásokon a 
lakóhelye szerinti tagállamban, 
amennyibe az említett jogok gyakorlása 
alól a lakóhely szerinti tagállam nem 
zárja ki a 6. és a 7. cikk értelmében.
Ha a passzív választójoghoz a lakóhely 
szerinti tagállam állampolgárainak egy 
minimális időtartamon át 
állampolgársággal kell rendelkezniük, az 
Unió polgárai akkor teljesítik az említett 
feltételt, ha ugyanekkora időtartamon át
valamely tagállam állampolgárai.”

Indokolás

Az EU-polgárok aktív vagy passzív választójogának a lakóhely szerinti tagállamban 
összhangban kell lennie a lakóhely szerinti tagállam állampolgárainak jogaival. A módosítás 
a „kivéve ha ezektől a jogoktól a 6. és 7. cikk szerint megfosztották” szöveget az
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„amennyiben az említett jogok gyakorlása alól a lakóhely szerinti tagállam nem zárja ki a 6. 
és a 7. cikk értelmében” kifejezéssel váltja fel annak érdekében, hogy bizonyítsa, mindez nem 
automatikusan történik. A választói jogoktól való megfosztás kizárólag a lakóhely szerinti 
tagállam illetékes hatóságai által a nemzeti joggal összhangban tett egyedi határozat 
értelmében történhet.

Módosítás: 14
1. CIKK, (1B) BEKEZDÉS (új)

4. cikk, (2) bekezdés (93/109/EK irányelv)

(1b) A 4. cikkben a (2) bekezdés helyébe a 
következő szöveg lép:
„(2) A közösségi választók több 
tagállamban is jelöltethetik magukat 
egyazon választás vonatkozásában, ha a 
lakóhely szerinti tagállam joga nem zárja 
ki ennek lehetőségét állampolgárai 
esetében, illetve ha a közösségi választó 
teljesíti a másik érintett tagállam jogában 
előírtak szerint a passzív választójog 
feltételeit.”

Indokolás

Az 1976. évi okmány egyértelműen kizárja a kétszeri szavazást, a kettős jelöltséget azonban 
nem. Az alkalmazandó elsődleges jog szerint tehát az érintett tagállam mérlegelési jogkörébe 
tartozik a kettős jelöltség engedélyezése.

Módosítás: 15
1. CIKK, (2) BEKEZDÉS, -A) PONT (új)
6. cikk, (1) bekezdés (93/109/EK irányelv)

-a) Az (1) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
„(1) A lakóhely szerinti tagállam 
előírhatja, hogy az Unió azon polgárait, 
akiket egyedi büntetőjogi vagy polgári jogi 
határozat útján megfosztottak származás 
szerinti tagállamuk joga szerint a passzív 
választójogtól, ki kell zárni az említett jog 
lakóhely szerinti tagállamban való 
gyakorlásából az Európai Parlament 
választásai során, ha őket az említett 
jogtól az említett állam nemzeti joga 
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szerint ugyanazon vétség miatt 
ugyanolyan módon megfosztották volna.”

Indokolás

The Treaty of Maastricht introduced genuine citizen's rights in the form of electoral rights for 
the citizens of the Union residing in another Member State. These rights depend on the fact 
that he or she has the nationality of one Member State but are not derived from or 
conditioned by the right to vote or to stand in the home Member State. Such citizens must be 
treated as far as possible as if they were nationals of the Member State of residence. This 
means that circumstances affecting electoral rights based on the legal situation in the home 
Member State have to be appreciated by the Member State of residence in the light of the 
relevant provisions of its own national law. There is therefore no need and no place for 
"exporting" disqualifications or for their mandatory recognition.
The prohibition to stand as a candidate in the home Member State does not lead to a general 
prohibition in all Member States.

Módosítás: 16
1. CIKK, (2) BEKEZDÉS, A) PONT

6. cikk, (2) bekezdés (93/109/EK irányelv)

(2) A lakóhely szerinti tagállam ellenőrzi, 
hogy azokat az uniós polgárokat, akik 
kifejezésre juttatták azon óhajukat, hogy 
passzív választójogukkal élni kívánnak, 
nem fosztották-e meg ettől a joguktól 
valamely egyedi büntetőjogi vagy polgári 
jogi határozat által a származásuk szerinti 
tagállamban.

(2) A lakóhely szerinti tagállam 
ellenőrizheti, hogy azokat az uniós 
polgárokat, akik kifejezésre juttatták azon 
óhajukat, hogy passzív választójogukkal 
élni kívánnak, nem fosztották-e meg ettől a 
joguktól valamely egyedi büntetőjogi vagy 
polgári jogi határozat által a származásuk 
szerinti tagállamban.

Indokolás

A lakóhely szerinti tagállam mérlegelési jogkörébe kell tartoznia annak ellenőrzésének is, 
hogy megfosztották-e a jelöltet passzív választójogától a származás szerinti tagállamban.

Módosítás: 17
1. CIKK, (2) BEKEZDÉS, B) PONT

6. cikk, (3) bekezdés (93/109/EK irányelv)

(3) Az (2) bekezdés végrehajtása céljából a 
lakóhely szerinti tagállam értesíti a 
származás szerinti tagállamot a 10. cikk (1) 
bekezdésében említett nyilatkozatról. 
Ennek érdekében a származás szerinti 

(3) A (2) bekezdés végrehajtása céljából a 
lakóhely szerinti tagállam értesítheti a 
származás szerinti tagállamot a 10. cikk (1) 
bekezdésében említett nyilatkozatról. 
Ennek érdekében a származás szerinti 
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tagállam megfelelő formában és időben 
tájékoztatást nyújt a szükséges és rendes 
körülmények között rendelkezésre álló 
adatokról; ez a tájékoztatás csak olyan 
adatokra terjedhet ki, amelyek e cikk 
végrehajtásához szigorúan szükségesek, és 
ezek az adatok csak erre a célra 
használhatók fel. Ha a nyújtott adatok a 
nyilatkozat tartalmát kétségessé teszik, a 
lakóhely szerinti tagállam megteszi a 
megfelelő lépéseket annak érdekében, 
hogy az érintett személynek a választáson 
jelöltként való indulását megakadályozza.

tagállam megfelelő formában és időben 
tájékoztatást nyújt a szükséges és rendes 
körülmények között rendelkezésre álló 
adatokról; ez a tájékoztatás csak olyan 
adatokra terjedhet ki, amelyek e cikk 
végrehajtásához szigorúan szükségesek, és 
ezek az adatok csak erre a célra 
használhatók fel. (törlés)

Indokolás

A lakóhely szerinti tagállam mérlegelési jogkörébe kell tartoznia a származás szerinti 
tagállam valamely jelölt hivatalos nyilatkozatáról való tájékoztatása, illetve a pontatlanságok 
következményeiről való döntés.

Módosítás: 18
1. CIKK, (2A) BEKEZDÉS (új)

7. cikk (93/109/EK irányelv)

(2a) A 7. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:

„7. cikk
(1) A lakóhely szerinti tagállam előírhatja, 
hogy az Unió azon polgárait, akiket egyedi 
büntetőjogi vagy polgári jogi határozattal
megfosztottak a származás szerinti 
tagállam joga értelmében aktív 
választójoguktól, zárják ki e jog 
gyakorlása alól a lakóhely szerinti 
tagállamban az Európai Parlament
választásai alkalmával, ha őket az említett 
jogtól az említett állam nemzeti joga 
szerint ugyanazon vétség miatt 
ugyanolyan módon megfosztották volna.
(2) E cikk (1) bekezdésének 
alkalmazásában a lakóhely szerinti 
tagállam értesítheti a származás szerinti 
tagállamot a 9. cikk (2) bekezdésében 
említett nyilatkozatról. E célból a 



PR\661943HU.doc 15/22 PE 386.572v01-00

Külső fordítás

HU

származás szerinti tagállamból kellő 
időben és megfelelő módon meg kell adni 
a vonatkozó és rendszerint rendelkezésre 
álló adatkat; ezek az adatok csak az e cikk 
végrehajtásához feltétlenül szükséges 
részletekre terjedhetnek ki, és azok 
kizárólag erre a célra használhatók fel.
(3) A származás szerinti tagállam kellő 
időben és megfelelő módon átadhatja a 
lakóhely szerinti tagállamnak az e cikk 
végrehajtásához szükséges bármely 
adatot.”

Indokolás

A módosítás a szavazáshoz fűződő jogot összhangba hozza a passzív választójoggal, és a 15. 
módosításéval megegyező indokon alapul.

Módosítás: 19
1. CIKK, (3) BEKEZDÉS, -A) PONT (új)

10. cikk, (1) bekezdés, b) pont (93/109/EK irányelv)

-a) Az (1) bekezdés b) pontjának helyébe a 
következő szöveg lép:
„b) adott esetben egy másik tagállamban 
indul az európai parlamenti 
választásokon, és”

Indokolás

Ha az irányelv a továbbiakban már nem zárja ki a kettős jelöltséget, ezt átlátható módon kell 
kezelni.

Módosítás: 20
1. CIKK, (3) BEKEZDÉS, A) PONT

10. cikk, (1) bekezdés, d) pont (93/109/EK irányelv)

d) hogy a származás szerinti tagállamban 
nem fosztották meg passzív 
választójogától.

törölve

Indokolás

A módosítás az előző módosítással való összhangot szolgálja.
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Módosítás: 21
1. CIKK, (3) BEKEZDÉS, C) PONT

10. cikk, (3) bekezdés (93/109/EK irányelv)

c) a (3) bekezdés számozása (2) bekezdésre 
változik.

c) a (3) bekezdés számozása (2) bekezdésre 
változik és az alábbiak szerint módosul:

A lakóhely szerinti tagállam a passzív 
választójoggal rendelkező közösségi 
választópolgártól egy érvényes 
személyazonosító okmány bemutatását 
szintén megkövetelheti. Megkövetelheti 
továbbá, hogy jelölje meg azt az időpontot, 
amelytől kezdődően valamely másik 
tagállam állampolgára

„A lakóhely szerinti tagállam a passzív 
választójoggal rendelkező közösségi 
polgártól egy érvényes személyazonosító 
okmány bemutatását szintén 
megkövetelheti. Megkövetelheti továbbá, 
hogy jelölje meg azt az időpontot, amelytől 
kezdődően valamely másik tagállam 
állampolgára, illetve hogy megfosztották-e 
a származás szerinti tagállamban passzív 
választójoguktól.”

Indokolás

A módosítás összhangban áll a 20. módosítással.

Módosítás: 22
1. CIKK, (4) BEKEZDÉS

13. cikk (93/109/EK irányelv)

(1) A lakóhely szerinti tagállam megtesz 
minden szükséges lépést annak 
biztosítására, hogy a 9. cikk (2) 
bekezdésében és a 10. cikk (1) 
bekezdésében említett nyilatkozatokban 
szereplő helytelen adatok miatt, amelyek 
az irányelvben meghatározott 
kötelezettségek megsértését eredményezik, 
tényleges, arányos és visszatartó erejű 
szankciókat lehessen kiróni.

(1) A lakóhely szerinti tagállam megtesz 
minden szükséges lépést annak 
biztosítására, hogy a 9. cikk (2) 
bekezdésében és a 10. cikk (1) 
bekezdésében említett nyilatkozatokban 
szereplő helytelen adatok miatt (törlés) 
tényleges, arányos és visszatartó erejű 
szankciókat lehessen kiróni.

(2) A 12. cikkben meghatározott 
tájékoztatási kötelezettség keretében a 
lakóhely szerinti tagállamok tájékoztatják a 
választókat és a jelölteket az e cikk (1) 
bekezdésében meghatározott szankciókról.

(2) A 12. cikkben meghatározott 
tájékoztatási kötelezettség keretében a 
lakóhely szerinti tagállamok tájékoztatják a 
választókat és a jelölteket az e cikk (1) 
bekezdésében meghatározott szankciókról.



PR\661943HU.doc 17/22 PE 386.572v01-00

Külső fordítás

HU

Indokolás

A rendelkezés Bizottság által javasolt megfogalmazása azt a benyomást kelti, mintha az 
irányelv közvetlen kötelezettséget keletkeztetne az Unió polgárai számára, ami nem helytálló 
és nem is lehet az.
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INDOKOLÁS

A Bizottság javaslatot nyújtott be az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel 
rendelkező uniós polgárok aktív és passzív választójogának az európai parlamenti választások 
során történő gyakorlására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1993. 
december 6-i 93/109/EK irányelv módosításáról szóló tanácsi irányelvre. 

A javaslat elkészítésére azt követően került sor, hogy értékelték a korábbi – különösen a 2004. 
évi –választások gyakorlati tapasztalatait, amiről részletes tanulmányt készíttettek. Ez a 
nyomon követési eljárás egy bizottsági közleményben került összefoglalásra (COM(2006) 
790 végleges, 2006. december 12.), melyet három alátámasztó dokumentum kísér (SEC(2006) 
1645, 1646, 1647).

Az EKSz. 19. cikkének (2) bekezdése értelmében a Parlamenttel a javaslatról csak 
konzultálnak, és a Tanács egyhangúlag jár el.

Háttér

Az Európai Parlament képviselőinek közvetlen választásáról szóló 1976. évi okmány 8. 
cikkében előírja, hogy ilyen tárgyú rendelkezése hiányában „a választási eljárásra minden 
egyes tagállamban annak nemzeti rendelkezései vonatkoznak”. 

A 9. cikk értelmében: „Egyetlen személy sem szavazhat egynél többször az Európai 
Parlament képviselőinek választása során”. A jelöltségre hasonló rendelkezés nem 
vonatkozik. 

A Maastrichti Szerződés létrehozta az uniós polgárságot, amihez bizonyos választójogok is 
kötődnek. A Maastrichti Szerződéssel módosított EKSz. 19. cikkének (2) bekezdése szerint:

„A 190. cikk (4) bekezdése [az egységes választási eljárás] és az annak végrehajtására 
elfogadott rendelkezések sérelme nélkül 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 követően egyhangú határozattal fogadja el; ezek a 
szabályok eltérést állapíthatnak meg, amennyiben valamely tagállam sajátos problémái 
ezt indokolják.” (kiemelés a szerző részéről)

Megjegyzendő, hogy a Szerződés választójogokat biztosít a másik tagállamban élő, 
állampolgársággal nem rendelkező személyek számára, ugyanakkor azonban ettől saját 
országukban nem fosztja meg őket. Vagyis a Szerződés valódi új állampolgári jogokat biztosít 
az Unió polgárai számára, és nem a meglévők helyett ad újakat.
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A polgárok választójogáról szóló rendelkezéseket azóta az alapjogi chartában és az európai 
alkotmány létrehozásáról szóló szerződésben konszolidálták1.

Az 1993. évi irányelv

Maastrichtot követően az 1993. évi jogszabály célja részletes szabályok megállapítása „az 
aktív és passzív választójog gyakorlásához a legtöbb tagállamban mindmáig megkívánt saját 
állampolgárság feltételének” eltörlése érdekében2. A 93/109/EK irányelv – kellő figyelemmel 
a szubszidiaritás és az arányosság elvére – megállt a nemzeti választói rendszerek 
harmonizálása előtt. Azonban bár megkísérli tiszteletben tartani a polgárok szabadságát saját 
választójoguk gyakorlásának helyszínének megválasztását illetően, a Szerződés szűk 
értelmezése mellett döntött, egyesítve két külön jogot, az aktív és a passzív választójogot. 

Az aktív választójog tekintetében a helyzet az, hogy sokan vehetők többször választói 
névjegyzékbe több lakóhelyen, saját tagállamukban és más tagállamokban is. A jogszabály 
célja annak biztosítása volt, hogy a többszöri névjegyzékbe vétel ellenére a polgár csak 
egyszer szavazhasson. Ugyanezt a megközelítést alkalmazta a jogszabály a jelöltségre is.

1993-ban bonyolult információcsere-rendszert indítottak be, melynek értelmében i. a 
névjegyzékbe kerülni kívánó polgárnak a rendes személyazonossági és lakóhelyre vonatkozó 
ellenőrzésen túl hivatalos nyilatkozatot kell adnia arról, hogy csak egyszer kíván szavazni, 
illetve jelöltként indulni, és ha jelöltetni kívánja magát, a származás szerinti tagállam illetékes 
hatósága részéről hivatalos igazolás is szükséges arra vonatkozóan, hogy passzív 
választójogától nem fosztották meg; ii. a lakóhely szerinti tagállam hatóságainak ellenőrizniük 
kell, hogy a személyt nem tiltották-e el választójogainak származás szerinti tagállamban 
történő gyakorlásától, és mindenesetre tájékoztatniuk kell a származás szerinti tagállamot a 
választóként és jelöltként névjegyzékbe vett állampolgárainak nevéről; illetve iii. a származás 
szerinti tagállam hatóságainak biztosítaniuk kell, hogy az említett személyek származás 
szerinti tagállamukban nem gyakorolják aktív vagy passzív választójogukat. 

Problémák

A gyakorlati tapasztalatok arra mutatnak, hogy a szükséges információcserére vonatkozó 
igazgatási eljárások túl megterhelőek akár a hatékony munkavégzést, akár az időbeli 
eredményességet tekintve. Különösen a legtöbb tagállam esetében leküzdhetetlen akadályt 
jelent a jelöltként való induláshoz kapcsolódó hivatalos alkalmassági igazolás megküldésének 
szükségessége. Egyértelművé vált, hogy a választási jog és annak nemzeti és/vagy 
decentralizált helyi felügyelete az EU-27-en belül nagymértékben eltér, ehhez hasonlóan 
pedig e nemzeti gyakorlatoknak az EU által támogatott közelítése sok időt venne igénybe, 
költséges és beavatkozó jellegű. Külön problémák merülnek fel az illetékes hatóság 
meghatározásával, az adatok formátumával, a határidők hiányával és az átírással 
kapcsolatban. 

  
1 Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 39. cikke és az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés II-99. 
cikke. 
2 A 93/109/EC tanácsi rendelet negyedik preambulumbekezdése.



PE 386.572v01-00 20/22 PR\661943HU.doc

Külső fordítás

HU

Mint azt tudjuk, az európai parlamenti választásokon való részvétel az 1979. évi 63%-ról 
egyenletesen esett vissza a 2004. évi 46%-ra. Bár pontos adatok nemigen állnak 
rendelkezésre, a jelek szerint nem sok EU-polgár kérte választói névjegyzékbe való felvételét 
származás szerinti tagállamán kívül. 2004-ben mindössze 57 állampolgársággal nem 
rendelkező személy indult jelöltként1. A Bizottság kutatása mindenesetre megállapította, hogy 
fokozatosan emelkedik azok száma, akik aktív választójogukat származás szerinti 
tagállamukon kívül kívánják gyakorolni2. A lakosság 2004. évi bővítést követően 
megnövekedett mobilitása folytán számíthatunk e tendencia folytatódására. 

A jelenlegi alacsony részvétel egyik oka, hogy az állampolgársággal nem rendelkező 
személyeket nem ösztönzik a lakóhelyük szerinti államban politikai pártokhoz való 
csatlakozásra – egyes esetekben pedig ezt még tiltják is. A Bizottságot alappal aggasztja ez 
a helyzet, és a Parlamentnek ösztönöznie kell minden további törekvést az 
állampolgársággal nem rendelkező személyek választójogukkal kapcsolatos 
tájékoztatását illetően (a 93/109/EK irányelv 12. cikke értelmében). A politikai 
pártoknak minden EU-polgárt szívesen kell fogadniuk, azok állampolgárságától 
függetlenül.

Az európai szintű politikai pártok különösen kötelesek az EU-polgárok aktív részvételének 
ösztönzésére az Európai Unió politikai folyamatait illetően;

A javasolt változások

A Bizottság a 2004. évi választásokra vonatkozó tanulmányának elvégzését és széles körű 
konzultációt követően arra a megállapításra jut, hogy nem sok bizonyíték van azt illetően, 
hogy kettős szavazásokra kerülne sor az Európai Parlament választásain3. A Bizottság számos 
opciót vett figyelembe, ideértve a jelenlegi rendszer megtartását is, melynek kedvezőtlen 
hatása van azon személyek számára, akik az EU-polgárságból eredő tágabb választójogukat 
gyakorolni kívánják. 

A Bizottság ezért számos olyan intézkedést javasol, melyek célja a választás egyszerűsítése, 
illetve a választási hatóságokra és a magánszemélyekre háruló teher enyhítése. Javasolja a 
jelenlegi információcsere-rendszer elvetését, azonban megtartaná az aktív és a passzív 
választójog kétszeri gyakorlásától való tartózkodásra vonatkozó egyéni nyilatkozatot, 
megerősítené az utólagos ellenőrzéseket, és szigorítaná a jogsértés miatti szankciókat. A 
jelöltek jogosultságára vonatkozó külön igazolás szintén eltörlésre kerülne. Az előadó nézete 
szerint a Parlamentnek e technikai javaslatokat fenntartás nélkül támogatnia kell.

A Parlamentnek üdvözölnie kell e változásoknak a 2009. évi választások előtt történő 
hatályba léptetésére vonatkozó szándékot is, valamint a 2009-et követő felülvizsgálatra 
vonatkozó záradék szerepeltetését, illetve a tagállamok azon kötelezettségét, hogy 
tájékoztassák a Bizottságot az irányelv nemzeti jogba történő átültetésének módjáról. A 
Parlamentnek ragaszkodnia kell ahhoz, hogy a Bizottságtól teljes körű tájékoztatást kapjon az 

  
1 8974 jelöltből. 
2 A Bizottság hozzávetőleges számadatai szerint 1994-től 2004-ig számuk megduplázódott. 
3 Inkább azt mondhatjuk, hogy nagyobb probléma az, hogy egyesek egyszer sem szavaznak, mint az, hogy 
egyesek kétszer (vagy többször). 
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átültetés alakulásáról. 

A Parlament célkitűzései

Bár a Parlament számára nem jelent problémát a javasolt változások technikai oldala, 
kérdéses marad az elsődleges jog értelmezése, mely értelmezés az előadó szerint túl szűk a a 
passzív választójog gyakorlásának a származás szerinti tagállamtól eltérő tagállamban való 
érvényesítését illetően. A probléma különösen égető a kettős állampolgársággal rendelkező 
potenciális jelöltek tekintetében. 

A Parlament érdeke az, hogy a lehető legtöbben döntsenek választójoguk gyakorlása mellett. 
Korunkban, amikor egyre több polgár mozog az Unió belső határain belül, kívánatos a 
választójogoknak az egységes politikai piacon belüli lehető leghordozhatóbbá tétele. 

Emlékeztetni kell arra, hogy az 1976. évi okmány tiltja a kétszeri szavazást (9. cikk). Nem 
tiltja azonban a passzív választójog egynél több választókörzetben való gyakorlását. A 
jelöltség kérdésének szabályozását tehát a nemzeti jogra hagyja (8. cikk). 

Az említett irányelv 19. cikk (2) bekezdésében előírt „részletes szabályoknak” a két érintett 
jog – a származási államtól eltérő államban az aktív és a passzív választójog gyakorlása –
érvényesítéséhez feltétlenül szükséges mértékre kell korlátozódniuk. Ez azt jelenti, hogy a 
tagállamoknak rendelkezéseket kell hozniuk annak biztosítására, hogy a jogot tiszteletben 
tartsák. A Tanács azonban EU-szinten nem vezethet be a nemzeti jogban előírtaktól eltérő 
vagy azok mértékét meghaladó új feltételeket a passzív választójog gyakorlását illetően. 

A 93/109/EK irányelv tehát legalább három tekintetben aránytalan.

Először is 3. cikkének b) pontja szerint a polgárok választók és választhatók, „kivéve ha 
ezektől a jogoktól a 6. és 7. cikk szerint megfosztották”. A 7. cikk értelmében a lakóhely 
szerinti tagállam megteszi a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy az érintett személy 
választáson való részvételét megakadályozza, ha megállapítja, hogy ezt a személyt „valamely 
egyedi büntetőjogi vagy polgári jogi határozat által” a származás szerinti tagállamban 
megfosztották az említett jogoktól. A lakóhely szerinti tagállamnak megelőző intézkedéseket 
kell hoznia, tekintet nélkül arra, hogy a személyt ugyanolyan módon megfosztották volna-e 
választójogaitól az adott lakóhely szerinti tagállam nemzeti joga szerint ugyanolyan vétség 
elkövetése miatt. A lakóhely szerinti tagállam nem jogosult saját mérlegelési jogkörben eseti 
alapon határozni nemzeti jogára figyelemmel. Ezért megtörténhet, hogy valamely 
magánszemélyt tisztességtelen módon szankcionálnak és megkülönböztetnek állampolgársága 
alapján. 

Emellett a 6. cikk (1) bekezdése értelmében a polgárok nem gyakorolhatják passzív 
választójogukat, ha őket e joguktól „akár a lakóhely szerinti tagállam, akár a származás 
szerinti tagállam joga szerint” törvényesen megfosztották. A második szempont a fentihez 
hasonló bírálatot vált ki az aktív választójogot illetően.

Érdekes, hogy ez az általános tilalom csak az európai parlamenti választásokra vonatkozik. A 
helyhatósági választásokat illetően a lakóhely szerinti tagállam mérlegelési jogkörrel bír: 
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„rendelkezhetnek úgy, hogy ... kizárnak …”1.

Végül és az 1976. évi okmányt láthatóan sértve az 1993. évi irányelv 4. cikke kategorikusan 
megállapítja, hogy „Ugyanannak a választásnak az alkalmával senki nem jelöltetheti magát 
egynél több tagállamban.” Egy ilyen tilalom túllép az annak biztosításához feltétlenül 
szükséges mértéken, hogy egy EU-polgár ugyanolyan feltételek mellett jelöltesse magát, mint 
amilyeneket a lakóhely szerinti tagállam „joga saját állampolgárai számára előír” (3. cikk, b)
pont). E tilalom aránytalan, mivel egy tagállam joggal helyezkedhet olyan álláspontra, hogy 
nemzeti joga értelmében nincs kifogása a többszörös jelöléseket illetően. Számos tagállam 
valóban tiltja saját területén a többszörös jelölést. (Nem szükséges hozzátenni azt, hogy a több 
választókörzetben megválasztott jelöltnek választania kell, hogy melyik helyet kívánja 
képviselni a Parlamentben.) 

Röviden tehát a Parlamentnek az irányelvről folytatott konzultáció során két kérdést 
kell feltennie: 

1. Miért fosztaná meg automatikusan a polgárt aktív vagy passzív választójogától
egy másik tagállamban az, hogy egy tagállamban már megfosztották ugyanettől?

2. Miért nem indulhat egy jelölt egyidejűleg több tagállamban is?

  
1 Az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív és passzív 
választójogának a helyhatósági választásokon történő gyakorlására vonatkozó részletes szabályok 
megállapításáról szóló, 1994. decemberi 94/80/EK tanácsi irányelv 5. cikkének (1) bekezdése, HL L 368. 
1994.12.31., 38. o.


