
 
EUCO 110/13  EVN/zsn  
 DQPG 2  HU 

   

EURÓPAI TANÁCS  Brüsszel, 2013. május 31. 
(OR. en) 

Intézményközi referenciaszám: 
2013/0900 (NLE) 

 

EUCO 110/13 
 
 
  
 

  
INST 234 
POLGEN 69 
OC 295 

JOGI AKTUSOK 
Tárgy: TERVEZET - AZ EURÓPAI TANÁCS HATÁROZATA az Európai 

Parlament összetételének megállapításáról 
KÖZÖS IRÁNYMUTATÁSOK 
Konzultációs határidő Horvátország számára: 2013.6.5. 

  



 
EUCO 110/13  EVN/zsn 1 
 DQPG 2  HU 

TERVEZET - AZ EURÓPAI TANÁCS HATÁROZATA 

(…) 

az Európai Parlament összetételének megállapításáról 

AZ EURÓPAI TANÁCS, 

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 14. cikke (2) bekezdésére, 

tekintettel az átmeneti rendelkezésekről szóló 36. jegyzőkönyv 2. cikkének (3) bekezdésére, 

tekintettel az Európai Parlament kezdeményezésére1, 

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére, 

                                                 
1 2013. március 13-án elfogadott kezdeményezés (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé). 
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mivel: 

(1) Az átmeneti rendelkezésekről szóló 36. jegyzőkönyv 2. cikkének (1) és (2) bekezdése a 

2009–2014-es parlamenti ciklus végén hatályát veszti. 

(2) A Horvát Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unióról szóló 

szerződés, az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Európai Atomenergia-

közösséget létrehozó szerződés kiigazításáról szóló okmány 19. cikkének (1) bekezdése a 

2009–2014-es parlamenti ciklus végén hatályát veszti. 

(3) Szükséges késlekedés nélkül eleget tenni a 36. jegyzőkönyv 2. cikke (3) bekezdésében 

foglalt rendelkezéseknek, vagyis elfogadni az Európai Unióról szóló szerződés 14. cikke 

(2) bekezdésének második albekezdésében előírt határozatot, lehetővé téve a tagállamok 

számára, hogy kellő időben meghozzák a szükséges hazai intézkedéseket az Európai 

Parlament 2014–2019-es ciklusára vonatkozó választások megtartására. 

(4) Az Európai Unióról szóló szerződés 14. cikke (2) bekezdésének első albekezdése 

meghatározza az Európai Parlament összetételének feltételeit, miszerint az Unió polgárait 

képviselők összlétszáma nem haladhatja meg a hétszázötven képviselőt, az elnököt nem 

számolva, e képviseletnek továbbá meg kell felelnie a csökkenõ arányosság elvének, 

tagállamonként legalább hat képviselői hely biztosítása mellett, de egyetlen tagállam sem 

juthat kilencvenhatnál több képviselői helyhez. 



 
EUCO 110/13  EVN/zsn 3 
 DQPG 2  HU 

(5) Az Európai Unióról szóló szerződés 10. cikke többek között úgy rendelkezik, hogy az 

Unió működése a képviseleti demokrácián alapul, amelyben a polgárok közvetlen 

képviselete az Unió szintjén az Európai Parlamentben valósul meg, a tagállamok 

képviseletét pedig a kormányuk látja el a Tanácsban, amelyek maguk vagy nemzeti 

parlamentjüknek, vagy a polgáraiknak tartoznak demokratikus felelősséggel. Ezért az 

Európai Unióról szóló szerződés 14. cikkének (2) bekezdése az Európai Parlament 

összetételének feltételeiről a Szerződésekben meghatározott szélesebb intézményi 

rendelkezések összefüggésében alkalmazandó, amely magába foglalja a Tanácsban folyó 

döntéshozatallal kapcsolatos rendelkezéseket is,  

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT: 
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1. cikk 

A csökkenő arányosság elvének az Európai Unióról szóló szerződés 14. cikke (2) bekezdésének 

első albekezdésében foglalt elvét alkalmazva, a következő elvek alkalmazásandóak: 

– az európai parlamenti helyek számszerű elosztásának teljes mértékben fel kell használnia 

az Európai Unióról szóló szerződésben meghatározott alsó és felső határértékeket annak 

érdekében, hogy a lehető legjobban tükrözze az egyes tagállamok népességének számát; 

– az egyes tagállamok népessége és képviselői helyeinek száma közötti arány az egész 

számra kerekítés előtt az adott tagállam népessége tekintetében annak függvényében 

változik, hogy egy népesebb tagállam parlamenti képviselője több polgárt képvisel, mint 

egy kevésbé népes tagállam képviselője, és fordítva, minél népesebb egy tagállam, annál 

nagyobb a jogosultsága a képviselői helyek nagy számára. 

2. cikk 

A tagállamok teljes népességét a Bizottság (Eurostat) számítja ki a tagállamok által szolgáltatott 

adatok alapján, egy európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott módszernek 

megfelelően. 
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3. cikk 

Az 1. cikk alkalmazásában az egyes tagállamokban megválasztott európai parlamenti képviselők 

száma a 2014–2019-es parlamenti ciklusban: 

Belgium 21 

Bulgária 17 

Cseh Köztársaság 21 

Dánia 13 

Németország 96 

Észtország 6 

Írország 11 

Görögország 21 

Spanyolország 54 

Franciaország 74 

Horvátország 11 

Olaszország 73 

Ciprus 6 

Lettország 8 

Litvánia 11 

Luxemburg 6 

Magyarország 21 

Málta 6 

Hollandia 26 

Ausztria 18 

Lengyelország 51 

Portugália 21 

Románia 32 

Szlovénia 8 

Szlovákia 13 

Finnország 13 

Svédország 20 

Egyesült Királyság 73 
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4. cikk 

E határozatot a 2019–2024-es parlamenti ciklus kezdete előtt megfelelő időben felül kell vizsgálni 

az Európai Parlament 2016 vége előtt benyújtott kezdeményezése alapján egy olyan rendszer 

létrehozása céljából, amelynek segítségével a jövőben minden egyes európai parlamenti választás 

előtt igazságos, időtálló és átlátható módon oszthatók el a képviselői helyek a tagállamok között, az 

1. cikkben meghatározott csökkenő arányosság elve alapján, figyelembe véve a tagállamok 

számának esetleges változását, a lakosságuk körültekintően megállapított demográfiai változásait, 

így tiszteletben tartva a Szerződésekben meghatározott intézményi rendszer általános egyensúlyát. 

5. cikk 

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba. 

Kelt ... 

 az Európai Tanács részéről 

 az elnök 

 


	2. cikk

