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A Brexit után csökken az EP létszáma
 

A képviselők létszáma a Brexit után 751-ről 705-re csökkenne 
A felszabaduló 73 helyből 46 tartalékba kerülne egy esetleges EU bővítéshez 
A maradék 27 képviselői helyet az aránytalanul kevés képviselővel rendelkező 14
tagállam között osztanák szét
 

Az Európai Parlament létszámának 751-ről 705-re kellene csökkennie, a felszabaduló
helyek a később csatlakozó tagállamokhoz kerülnének.
 
csökkenése mellett a Brexit-tel felszabaduló 73 helyből 46 tartalékba kerülne egy esetleges EU
bővítéshez. 27 képviselői helyet az aránytalanul kevés képviselővel rendelkező 14 tagállam
között osztanák szét.
 
 
 
A helyek újraelosztása a 27 tagállam között
 
 
 
A maradék 27 brit képviselői helyet az aránytalanul kevés képviselővel rendelkező 14 tagállam
között osztanák szét
 
 
 
A helyek újraelosztására tett javaslat (táblázat)
 
 
 
Az állásfoglalás kiemeli, hogy a változásokra csak akkor van szükség, ha az Egyesült Királyság
valóban kilép az EU-ból.
 
 
 
A Tanácsi döntésre vonatkozó javaslatot 431 szavazattal 182 ellenében 61 tartózkodás mellett
fogadták el.
 
 
 
Közös európai választási lista 
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A plenáris leszavazta az alkotmányügyi bizottság javaslatát,  hogy a képviselők egy része
egyetlen közös európai választókerületből  jusson be a Parlamentbe. 
 
 
 
Idézetek 
 
 
 
„Amikor sokan az egész demokratikus rendszert kérdőjelezik meg, az a feladatunk, hogy a
polgárok  lelkesedését  visszaszerezzük.  Az  EP  helyek  igazságos  és  jogszerű  elosztása
remélhetőleg a jó irányba tett lépésnek bizonyul” - mondta Danuta Hübner társ-jelentéstevő
(EPP, Lengyelország).
 
“Ez egy fontos lépés az európai demokrácia számára, az Európai Parlament igazságosabb
összetételben  képviselheti  az  európai  választókat”  -  mondta  Pedro  Silva  Pereira  társ-
jelentéstevő  (S&D,  Portugália).
 
 
 
Következő lépések
 
 
 
Az EP jogalkotási  javaslatát  ezután a Tanács tárgyalja,  ahol  az állam- és kormányfőknek
egyhangú döntést kell hoznia - amit azután még az EP is jóváhagy és a tagállami parlamentek
ratifikálnak. A kérdés témája lehet a februári informális uniós csúcsnak is.
 
 
 
Háttér 
 
 
 
Jelenleg 751 képviselői  hely van az Európai Parlamentben, ez a maximum, amit az uniós
szerződések engedélyeznek.  Ezek azt  is  előírják,  hogy egy tagállamnak sem lehet  6-nál
kevesebb, vagy 96-nál több képviselője és a helyek elosztásánál az úgynevezett csökkenő
arányosság elvét  kell  érvényesíteni.  Ennek értelmében kisebb országnak nem lehet  több
képviselője  a  nagyobb  népességű  országnál  és  a  népesség/képviselői  helyek  arány  a
lakosságszámmal  együtt  növekszik  addig,  amíg  fel  nem  kerekítik  egész  számra.
 
 
 
Csak vezető jelölt kerülhet az Európai Bizottság élére 
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http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/96779/DANUTA+MARIA_HUBNER_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/124747/PEDRO_SILVA+PEREIRA_home.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A12012M%2FTXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A12012M%2FTXT


 
 
A képviselők egy másik állásfoglalásban leszögezik, hogy a 2019-es EP választások után csak
olyan jelöltet hajlandóak támogatni az Európai Bizottság élén, aki az európai pártok vezető
jelöltjeként vett részt a választási kampányban (a 2014-ben bevezetett ún. Spitzenkandidaten
rendszer szerint, így került Jean-Claude Juncker elnök a Bizottság élére).
 

Kapcsolatok 
 
 

További információ
Az elfogadott szöveg itt lesz elérhető (2018. 02.07.)
A vita felvételről (2018. 02.07.)
Sajtóközlemény a bizottsági szavazásról
Az eljárás lépései
Az EP összetétele (rövid összefoglaló)
Mélyebb elemzésünk a témában
Fotók, videók, hanganyagok
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/debates-video.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180123IPR92301/eu-elections-2019-meps-pave-way-for-pan-european-constituency-post-brexit
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2017/2054%28INL%29
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2018)614687
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/583117/IPOL_IDA%282017%29583117_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-elections-2019_4002_pk
https://twitter.com/EPInstitutional
https://twitter.com/Europarl_HU


Az EP csökkenteni akarja a képviselői helyek számát a Brexit után
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