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Uniós perspektívák1

Kiss J. László

Miért különlegesek a 2014. évi európai parlamenti választások?

A 2014. május 22–25-i európai parlamenti választásokon már nyolcadik alkalommal szólították 
az urnához az Unió immáron 28 tagállamának mintegy 400 millió választásra jogosult pol-
gárát. Az idei EP-választások a korábbiakhoz képest több tekintetben is különlegesnek bizo-

nyultak. Mindenekelőtt ez volt az első lehetőség a 2009. december elsején hatályba lépett lisszaboni 
szerződés gyakorlati kipróbálására. Mint minden szerződésmódosítás, a lisszaboni szerződés is az 
uniós intézmények egymáshoz való viszonyát és ezzel az intézmények egyensúlyának kérdését érin-
ti. A nagyobb legitimitás érdekében ez az egyezmény a korábbi szabályozástól eltérően nem csupán 
azt mondta ki, hogy az új bizottság elnökének személyét illetően az Európai Tanács tesz javaslatot 
az Európai Parlamentnek, hanem azt is, hogy annak megtételekor figyelembe kell venni az európai 
parlamenti választások eredményét. Az Európai Parlament továbbá – egy 2012. novemberi határozata 
alapján – arra hívta fel a politikai pártokat, hogy az Európai Bizottság elnöki posztjára nevezzenek 
meg csúcsjelölteket. Ilyen módon az Unió döntéshozatali folyamata politizáltabbá vált, a szavazók 
nagyobb beleszólást mondhattak magukénak a következő uniós végrehajtó hatalom politikai irányult-
ságának befolyásolásában, többek között választ adva arra a kritikára is, hogy az EU „politics” nélkül 
fogadja el a szakpolitikákat (policy).

A szerződésmódosítás ugyanakkor, mint minden más esetben, az uniós kompromisszumkultú-
ra eredményeként teret nyújt a különböző értelmezések számára. Ezek között nem volt nehéz fel-
fedezni az Európai Parlament megnövelt szerepén alapuló föderalista, illetve az Európai Tanács 
kormányköziségi pozícióját tükröző álláspontja közti ellentétet. A föderalista irányzattal szemben 
zászlót bontó tagállamok – közöttük Nagy-Britannia, Hollandia, Svédország és Magyarország – 
ugyan osztották azt az álláspontot, hogy a bizottság új elnökének a győztes pártcsaládból, tehát az 
Európai Néppárt soraiból kell kikerülnie, azonban azt is hangsúlyozták, hogy nincsen automatizmus 
a győztesnek tekintett Jean-Claude Juncker néppárti csúcsjelölt és a bizottság elnöki székét majd 
ténylegesen betöltő politikus személye között. Más szavakkal: a lisszaboni szerződés 17. cikkének 7. 
bekezdése értelemében az Európai Tanács a választások figyelembevételével, csak a megfelelő kon-
zultációk utáni minősített többséggel teheti meg javaslatát az Európai Parlamentnek. Ez azt jelenti, 
hogy nem feltétlenül a legjobban szerepelt párt sikeres csúcsjelöltje az a személy, aki az Unió jelenlegi 
állapotában a legalkalmasabb a napirenden lévő problémák megoldására. A választások után ki-
bontakozó vita jól mutatta, hogy a tagállamok egy csoportja ragaszkodik az állam- és kormányfők 
szuverén jelölési jogához, és nem fogadja el, hogy a lisszaboni szerződésben nem szereplő csúcs-
jelöltek megváltoztassák a status quót. A két csúcsjelölt, Jean-Claude Juncker és Martin Schulz 
ugyanis még a parlament létrejötte előtt, „koalíciós tárgyalások” nélkül megállapodott a választási 
eredményben, annak érdekében, hogy az állam- és kormányfők javaslattevési jogát befolyásolják.2 
1 A bevezető rész többé-kevésbé azonos formában megjelent a Budapesti Corvinus Egyetem Grotius című on-line 

folyóiratában. Kiss J. László: „Európai parlamenti választások 2014 – uniós perspektívák”. Grotius, http://www.
grotius.hu/doc/pub/PHFTUR/2014-06-21_kissj_laszlo_europai-parlamenti-valasztasok-2014.pdf, 2014. június 21.

2 Vö.: Jasper von Altenbockum: „Der Aufstand des Spitzenkandidaten”. Frankfurter Allgemeine Zeitung, http://www.
faz.net/aktuell/politik/harte-bretter/harte-bretter-ueber-junckers-kampf-aufstand-des-spitzenkandidaten-12976637.
html, 2014. június 6.

http://www.grotius.hu/doc/pub/PHFTUR/2014-06-21_kissj_laszlo_europai-parlamenti-valasztasok-2014.pdf
http://www.grotius.hu/doc/pub/PHFTUR/2014-06-21_kissj_laszlo_europai-parlamenti-valasztasok-2014.pdf
http://www.faz.net/aktuell/politik/harte-bretter/harte-bretter-ueber-junckers-kampf-aufstand-des-spitzenkandidaten-12976637.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/harte-bretter/harte-bretter-ueber-junckers-kampf-aufstand-des-spitzenkandidaten-12976637.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/harte-bretter/harte-bretter-ueber-junckers-kampf-aufstand-des-spitzenkandidaten-12976637.html
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Az ellenző tagállamok Junckert az Unió régi, technokrata szakemberének tekintik, aki szerintük az 
EU napirenden lévő feladatainak megoldásához nem a legmegfelelőbb jelölt, személyében inkább 
ahhoz a föderalista megközelítéshez áll közel, amely a gyakorlatban már eddig is az uniós hatáskörök 
lopakodó kiterjesztését tette lehetővé.

Kettős többség és a bizottság új elnöke körüli vita

A bizottság új elnökének személye körüli vita messzebb megy, mint az Európai Parlament és az 
Európai Bizottság viszonyának kérdése, és az Unión belüli erőviszonyokat, s ezzel a stabili-
táspolitika kilátásait érinti. Juncker elnöki kinevezése élesen szembemegy David Cameron 

érdekeivel, ezért a luxemburgi politikus megválasztása a brit miniszterelnök belpolitikai vereségével 
lenne egyenértékű. Ebben az esetben azt sem lehet kizárni, hogy Nagy-Britanniában az uniós tag-
ságról szóló referendumot 2017 helyett már korábban megrendezik, és a választások kimenetele akár 
a kilépés opcióját is magában rejtheti. A teljes képhez tartozik, hogy ahogy a konzervatív Cameron 
a néppárti Juncker ellen, úgy a Munkáspárt a luxemburgi jelölt ellenfele, a szocialista Martin Schulz 
ellen foglal állást. Mindez azt jelenti, hogy a brit vita nem a bal- és jobboldali törésvonalak mentén 
zajlik. Nem a tartalmakról van szó. A britek számára a mindenkori csúcsjelöltek egyszerűen túlságo-
san „európaiak”.3

Angela Merkel helyzete meglehetősen ellentmondásos, mert Juncker támogatása mellett foglalt 
állást, ugyanakkor elemi érdeke az is, hogy Nagy-Britanniát az Unió keretein belül tartsa. A németek 
nézőpontjából a piaci érdekeket szem előtt tartó britek befolyása nagyon fontos olyan kérdésekben, 
mint az EU költségvetése, a bankunió és a szabad kereskedelem – röviden: minden olyan törekvés, 
amely a versenyképesség és a növekedés fenntartása érdekében a belpiac és a szabad kereskedelem 
potenciáljának mind teljesebb kihasználására irányul. E témáknak különleges jelentőséget kölcsönöz 
az a tény, hogy 2014. november 1-jétől az Unióban bevezetik a kettős többség elvét, amelynek ér-
telmében a határozatok elfogadásához a 28 tagállamnak minimum 55, továbbá az EU lakosságának 
szintén legalább 65 százalékos támogatása szükséges. Nem kétséges, hogy az Unió népességének 12,7 
százalékát képviselő Nagy-Britannia távozása megnehezítené a német stabilitáspolitika érvényesíté-
sét. Jelenleg ugyanis a 28 államnak 54, a lakosságnak pedig 51 százaléka inkább a stabilitáspolitikai 
irányvonal mellett sorakozik fel; azaz a stabilitáspolitika szkeptikusainak az unióbeli befolyása közel 
ugyanakkora. A lakosság számarányát tekintve a Junckerrel szemben fenntartásokkal viseltető álla-
mok csoportja – Svédország (1,9 százalék), Hollandia (3,3 százalék), Magyarország (1,9 százalék) és 
Olaszország (12 százalék) – ugyan már a blokkoló kisebbség közelében van, ám az erőviszonyokat 
átalakító igazi áttörés Németország (16,2 százalék) csatlakozása lenne.4

3 Vö.: Wolfgang Münchau: „S.P.O.N. – Die Spur des Geldes: Nur noch eine Ehe auf dem Papier”. Spiegel 
Online, http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/muenchau-grossbritannien-und-die-eu-passen-nicht-mehr-
zusammen-a-975402.html, 2014. június 16.

4 Vö.: „Zu viele eckige Kreise”. Der Spiegel, No. 24. (2014). https://magazin.spiegel.de/digital/index_
SP.html#SP/2014/24/127396603. 22. o.

http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/muenchau-grossbritannien-und-die-eu-passen-nicht-mehr-zusammen-a-975402.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/muenchau-grossbritannien-und-die-eu-passen-nicht-mehr-zusammen-a-975402.html
https://magazin.spiegel.de/digital/index_SP.html#SP/2014/24/127396603
https://magazin.spiegel.de/digital/index_SP.html#SP/2014/24/127396603
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Az EP-választások mint a gazdasági válság és a válságkezelési politika költségei

Az idei európai parlamenti választások egy további különlegessége volt, hogy 2009 júniusa 
után az első olyan megmérettetés volt, amely már a gazdasági és pénzügyi, nem kevésbé 
az euróválság hatásait tükrözhette. Az ingatlanbuborék kipukkanása és az abból kialakult 

amerikai jelzálogválság, majd a Lehman Brothers bankház bedőlése által elindított válság ugyan már 
2007-ben és 2008-ban megkezdődött, ám az euróválság a 2009. évi európai parlamenti választásokat 
követően, 2010-től bontakozott ki, és csak attól kezdve vált az elmúlt öt év a válságkezelés időszaká-
vá. A választások előtt nyilvánvaló volt a feltételezés, hogy a válság gazdasági és pénzügyi költségei 
nyomán elkerülhetetlenül politikai költségek is jelentkezni fognak. Ennek megfelelően joggal lehetett 
attól tartani, hogy az Európa-ellenes és euroszkeptikus pártoknak az EP-választásokon való jó sze-
replése az Uniót a következő, immáron a politikai válságba is belesodorhatja, ami veszélyeztetheti 
az Európai Parlament működését. Ebben a tekintetben a megfigyelők a múlt tapasztalatai nyomán 
különböző következtetéseket vontak le. Az egyik nyilvánvaló szcenárió, hogy a parlament továbbra 
is működőképes marad ugyan, ám ennek az ára az EP-n belüli pártpolitikai polarizáció gyengülése 
lehet, és ez a radikális populista előretöréssel szembeni nagykoalíció lehetőségét sem zárja ki. Ezen 
felül egy másik hatás is előre látható volt, amelyet a választásokat követően sem tudunk még a maga 
teljességében megítélni. E lehetőség szerint a tagállamokban kormányzó pártok a választási vereség-
től való félelmükben maguk sem tehetnek mást, mint hogy bizonyos euroszkeptikus elképzeléseket 
magukévá tesznek, és ez elkerülhetetlenül oda vezethet, hogy az ilyen javaslatok aztán az Unió szint-
jén is megjelennek.5

A politikai költségek mindenekelőtt azt a kérdést vetik fel, hogy milyen szavazatnyereséghez 
jutottak a radikálisan EU-ellenes, euroszkeptikus és eurokritikus pártok, és a politikai szélek felemel-
kedése milyen irányban befolyásolja a politikai jobb- és balközép pártok viszonyát. Az előzetes becs-
lések nem zárták ki azt a lehetőséget, hogy a parlament egyharmadát az unióellenes és euroszkeptikus 
pártok fogják alkotni. Ebben az értelemben a nagy áttörés nem következett be: az euroszkeptikus sza-
vazatok ugyan növekedtek, ám Geert Wilders holland Szabadságpártja éppen úgy nem tudta növelni 
szavazatainak számát, mint az osztrák Szabadságpárt, amely a néppárt és a szocialisták után továbbra 
is csak a harmadik erő maradt. A populista Európa-ellenes és euroszkeptikus szavazatok számát a 
mandátumok ötödére becsülik. A becslés meglehetősen nehéz, mert a frakcióalkotás folyamata zaj-
lik, amelyhez minimálisan 7 országból 25 képviselő szükséges. A frakcióalakítás olykor egymástól 
viszonylag messze eső pártokat is egy koalícióban egyesít. 2009-ben David Cameron miniszterelnök 
sürgetésére a konzervatív brit képviselők kiléptek az Európai Néppárt frakciójából, és megalakították 
az Európai Konzervatívok és Reformerek (European Conservatives and Reformists, ECR) frakcióját, 
amelyben olyan euroszkeptikus pártokkal kerültek egy csoportba, mint a cseh Polgári Demokratikus 
Párt (Občanská demokratická strana, ODS) és a lengyel Jog és Igazságosság (Prawo i Sprawiedliwość, 
PiS). Az unióellenes és uniókritikus tábor pártjai között sok esetben hiányzik a szükséges kompati-
bilitás, ezért várható, hogy az Európai Parlament minden korábbinál fragmentáltabb lesz. A francia 
Nemzeti Front (Front National, FN) és az Egyesült Királyság Függetlenségi Pártja (UK Independence 
Party, UKIP) számos ponton érintkezik egymással, mégsem alkotnak egy frakciót, ahogy az Alterna-
tíva Németországnak (Alternative für Deutschland, AfD) párt sem kész arra, hogy koalícióra lépjen 
az előbbiekkel, mivel „csak” az euróból, de nem az Unióból történő kilépés opcióját tartja elfogad-
hatónak. Az AfD a brit konzervatívok támogatásával a 62 tagúvá bővült Európai Konzervatívok és 

5 Vö.: Daniela Kietz – Nicolai von Ondarza: „Eurosceptics in the European Parliament”. SWP Comments, No. 13. 
(2014).
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Reformerek frakciójába nyert felvételt, amelynek tagjai között ott találjuk a jobboldali populista Dán 
Néppártot (Dansk Folkeparti, DF) és az „Igazi Finnek” (Perus Suomalaiset, PS) pártját is.

Az unióellenes és euroszkeptikus erők előretörése ellenére, a 751 tagú Európai Parlamentben 
a jobbközép (220 mandátum, 29,43 százalék) és a balközép (189 mandátum, 25,17 százalék) erők 
megőrizték dominanciájukat. A nagyobb politikai földrengés inkább az egyes tagállamokban – min-
denekelőtt Franciaországban és Nagy-Britanniában – következett be, és ennek hatásai a változtatás 
igényével az uniós politika szintjén is bizonyosan lecsapódnak.

Az európai parlamenti választások jól mutatják azokat a tendenciákat, amelyek a tagállamokban 
lezajlottakból már jól ismertek: a nagy néppártok Európa nagy részében ma már alig szereznek többet 
a szavazatok egyharmadánál, a politikai centrumpártok ugyan továbbra is dominálnak, de a többsé-
get csak más pártokkal – a zöldekkel, a liberálisokkal – közösen vagy egy nagykoalíció keretében 
szerezhetik meg.

A politikai költségek közé sorolható, hogy a pártpolitikai struktúra mind Nagy-Britanniában, 
mind Franciaországban földrengésszerűen átrendeződött: a két nagy tagállamban az unióellenes pár-
tok végeztek az első helyen. Látható, hogy David Cameronnak az uniós tagságról szóló referendum 
kiírásával kapcsolatos elképzelése nem bizonyult elégségesnek ahhoz, hogy a UKIP vitorlájából ki-
fogja a szelet. A Front National megerősödése egyúttal a francia szocialista kormánypárt és az el-
lenzéki Unió egy Népi Mozgalomért (Union pour un Mouvement Populaire, UMP) gyengeségeit is 
jól mutatja. Sokak számára a francia–német stratégiai együttműködés fenntarthatóságát a 28 tagúvá 
bővült Unió már önmagában is megkérdőjelezni látszik. Franciaország gazdasági és politikai meg-
gyengülése további bizonytalansági tényező, amely Németországnak valójában nem annyira az erejét, 
mint inkább a nem kívánt dilemmáit növeli.

A dél-európai térségben – Olaszország kivételével – mindenütt a válságkezelő kormánypártokat 
büntették a választásokon. Görögországban ez különösen látványos volt. A választásokat a radiká-
lis baloldali Syriza párt nyerte, a szavazatok 28 százalékával. A kormányzó Új Demokrácia (Nea 
Dimokratia, ND) 25, az ugyancsak kormányon lévő szociáldemokrata párt pedig mindössze 8 száza-
lékot kapott, míg a neonáci Arany Hajnal (Hriszí Avjí) 9 százalékot. Matteo Renzi olasz miniszter-
elnök adócsökkentési és takarékosságellenes politikájának köszönhetően a Demokrata Párt (Partito 
Democraico, PD) több mint 40 százalékot szerzett, és a kormányfő nyilatkozatai azt a benyomást 
erősítik, hogy a 2014 második felében esedékes olasz elnökség inkább a maastrichti kritériumok 
felpuhítását, semmint azok erősítését fogja szorgalmazni. Ha ez így lesz, akkor Renzi nem egy anti-, 
sokkal inkább egy prociklikus politika követőjének bizonyul, azaz míg a recesszióban takarékosko-
dott, most, a gazdasági felgyógyulás idején újra a költségvetési hiány növekedését tolerálhatja. Egy 
ilyen politika azzal a kockázattal járna, hogy kiéleződnek a hitelező és az adós államok közötti érdek-
különbségek, miáltal az észak–déli szolidaritás is kárt szenved. Mi több, ha létrejönne az olasz–fran-
cia „adósságtengely”, az elkerülhetetlenül Merkel politikai játékterét korlátozná. A helyzetet tovább 
bonyolítja, hogy a német kancellár takarékossági politikájával szemben az olasz és francia szocialista 
kormányokon kívül Martin Schulz szociáldemokrata csúcsjelölt, sőt Sigmar Gabriel, a német nagy-
koalíció szociáldemokrata alkancellárja is felsorakozott. Gabriel többek között arról beszélt, hogy a 
reformpolitika költségeit nem lenne szabad az érintett tagállamok deficitjéhez hozzászámítani.



2014.06.30.

Európai parlamenti választások, 2014
Fejérdy, Gálik, Hamberger, Kiss J., Szilágyi

7

Európai Parlament: növekvő jogkörök és csökkenő választási részvétel?

Az Európai Parlament 1979-es első közvetlen megválasztása óta szembeötlő az a paradoxon, 
hogy a választói részvétel uniós átlaga a parlament hatáskörének növekedése ellenére egyre 
csökkenő tendenciát mutat. 1979-ben a választók átlagos uniós részvétele még 61,99, aztán 

1984-ben 58,98, 1999-ben 49,51, majd 2004-ben 45,47, míg 2009-ben már csak 43 százalék volt.6 
Nem kérdéses, hogy a csökkenés mögött az euroszkeptikus és eurokritikus politikai pártok előretö-
rése áll, amelyek az uniós intézmények – így az Európai Parlament – hatásköreinek bővülésében a 
„deparlamentarizálódás” veszélyét, azaz a tagállamok parlamentjeinek jelentőségcsökkenését látják. 
Jellemző módon, az Egyesült Királyság Függetlenségi Pártja a választási kampány során – nem kis 
túlzással – azt állította, hogy a brit törvénykezésnek már 80 százaléka Brüsszelben történik, és így 
joggal merül fel a kérdés, hogy valójában ki is kormányozza Nagy-Britanniát. Az Unió hatásköreinek 
lopódzó, de facto kiterjesztéséről szóló narratívak meglehetősen elterjedtek, és ezek a vélemények 
nem csupán a radikális Európa-ellenes és euroszkeptikus pártokra korlátozódnak, hanem befolyásol-
ják a jobb- és bal-közép pártspektrum politikáját is.

A 2014. évi választások uniós szintű, átlagos részvételi aránya 43,09 százalék volt, amely a 2009. 
évi 43 százalékhoz viszonyítva a legjobb esetben is inkább stagnálásról, semmint szignifikáns trend-
fordulóról tanúskodik. Az átlag mögött meglehetősen szélső értékek találhatóak: Szlovákiában a vá-
lasztói részvétel mindössze 13 százalék (2004: 16,97 százalék, 2009: 19,64 százalék) volt, míg Német-
országban a 2009. évi 43,3 százalékhoz képest most 47,9 százalékra nőtt. Belgiumban (2004: 90,81 
százalék; 2009: 90,39 százalék; 2014: 90 százalék) és Luxemburgban is (2004: 91,35 százalék; 2009: 
90,76 százalék; 2014: 90 százalék) magas volt a választói részvétel, ám ott kezdettől fogva kötelező a 
szavazás, s ennek tudható be a magas arány. A visegrádi országokban – ha Szlovákiánál mérsékelteb-
ben is – szintén inkább a csökkenés, mint a növekedés volt a jellemző.7

A választói részvételről szóló statisztikát ugyanakkor meglehetősen óvatosan kell kezelni, ugyan-
is azokban az országokban is emelkedett az urnáknál megjelentek száma (Franciaország, 2009: 40,63 
százalék, 2014: 43,50 százalék; Nagy-Britannia, 2009: 34,7 százalék, 2014: 36 százalék), amelyekben 
a radikális jobboldali, unióellenes pártok a hagyományos nagy pártokat maguk mögé utasították. 
Mindez azt jelenti, hogy a radikális euroszkeptikus pártok sokkal hatékonyabban voltak képesek a 
saját választói bázisukat mozgósítani. Ez egy további ok, amiért az uniós átlagot tekintve trendfordu-
lóról nem beszélhetünk. Számos országban ugyanakkor a részvétel stagnálása jelzi, hogy az elmúlt 
öt év válságának és válságkezelési politikájának hatásai nem elhanyagolható befolyást gyakoroltak a 
választói magatartásra.

Az európai parlamenti választások napirendjét hagyományosan a belpolitikai, nem pedig az euró-
pai témák dominálják, ám az elmúlt évek euróválságának következményei és válságkezelési politikái 
minden tagállam belpolitikájává váltak, ami azt is jelzi, hogy az Európa-politika nem sorolható be a 
kül- és belpolitika hagyományos rekeszeibe: annak napirendje egyesíti magában mind a bel-, mind a 
külpolitika hagyományosan elválasztott területeit.

6 „Wahlbeteiligung”. Europäisches Parlament/Ergebnisse der Europawahl 2014, http://www.ergebnisse-wahlen2014.
eu/de/turnout.html, 2014. május 25.

7 Lengyelország, 2004: 20,87%, 2009: 24,53%, 2014: 22,70%; Csehszlovákia, 2004: 28,3%, 2009: 28,22%, 2014: 
19,50%; Magyarország, 2004: 38,5%, 2009: 36,31%, 2014: 28,92%. Uo.

http://www.ergebnisse-wahlen2014.eu/de/turnout.html
http://www.ergebnisse-wahlen2014.eu/de/turnout.html
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Mi a hegemón európai narratíva?

Az európai parlamenti választások és az azokat övező diskurzusok közvetve-közvetlenül arra 
is válaszokat fogalmaznak meg, hogy mit is kell az unión érteni, és – ennek megfelelően – 
melyek lesznek azok a hegemón elbeszélések, amelyek az uniós politikát alakítják.

Nyilvánvaló, hogy az Európai Unió túlzottan komplex ahhoz, hogy egyetlen legitimáló narratí-
vával leírható lenne. A hagyományos nézetek között találjuk, hogy az EU nem állam, nem nemzet 
és nem egy nemzeti társadalom, azaz továbbra sincsenek „európaiak”, a (civil)társadalmak növekvő 
összefonódása ellenére az „európai közvélemény” csak alkalmilag és elszórtan alakult ki, s végül, de 
nem utolsósorban: a politikusok jelentős része újraválasztása érdekében még mindig inkább nacioná-
lisan, mint transznacionálisan gondolkodik. Az Európán kívüli világban is elsősorban a nemzetálla-
mi, és csak másodsorban az európai identitás hordozói vagyunk. Európa ugyanakkor változatlanul a 
„béke övezete”, és immáron a második világháború utáni harmadik generáció részesül a béke és – ha 
egyenlőtlenül is – a jólét vívmányaiban.

Nem hiányzik az az Európáról szóló narratíva sem, miszerint az integráció és a nemzetállam egy-
másnak nem ellentétei. A kelet–nyugati konfliktus utáni európai történelem arról tanúskodik, hogy az 
új nemzetállamok létrejöttét és megerősödését éppen úgy az integráció tette lehetővé, mint az egykori 
Nagy-Britannia és Franciaország világbirodalmaik felbomlását követő európai újrailleszkedését, nem 
kevésbé a két Németország egyesülését. A második világháború után az integrációs folyamat jelentős 
jóléti nyereséghez vezetett az egyes államok fejlődésében, és ez, paradox módon, a nemzetállamok 
iránti lojalitást is erősíthette. Ebben az értelemben az integrációs folyamat hozzájárult a nemzetálla-
mok fennmaradásához.

A 2014. évi európai parlamenti választások után a nagy kérdés, hogy az integráció fejlődésében 
véget ér-e az a fejezet, amely minden problémára kizárólagosan a „több Európa”, azaz az integrációs 
folyamat elmélyítésének válaszát adja. Az új elbeszélés a „több Európa” átértelmezését a hatékonyabb 
kormányközi együttműködés értelmében éppen úgy magában foglalhatja, mint egy olyan diskurzus 
kialakulását, amely egyidejűleg jelentené az integráció egyes területeinek elmélyítését, míg bizonyos 
közösségi területek nemzeti hatáskörbe történő visszahelyezését. Ez az utóbbi, különösen Nagy-Bri-
tannia által képviselt célkitűzés azonban korántsem egyértelmű. London a szabályozott belpiac ki-
alakításának fő támogatója és haszonélvezője, miközben a brit reformtörekvések visszatérő toposza a 
renacionalizáció, anélkül azonban, hogy politikusaik konkrétan is megjelölnék azokat a területeket, 
amelyeknek nemzeti hatáskörbe kellene visszakerülniük. Gerhard Schröder német kancellár idősza-
kában a Szövetségi Köztársaság tett kísérletet az agrárpolitika részleges renacionalizációjára, azon-
ban ez a törekvés, elsősorban a francia ellenállás következtében, meghiúsult. Egy ilyen politikának a 
mezőgazdasági támogatásokban érdekelt számos tagállam ma is ellenzője lenne.

Az EU-nak szüksége van a reformokra, ám a „több Európa” nem egy kényszereurópaizálódás, 
hanem az akadályok lebontása, és ennek megfelelően kevesebb európai bürokrácia. Az előtérben nem 
a centralizációnak, hanem a szubszidiaritás elvének kell állnia. Európa államainak újra több kompe-
tenciát és felelősséget kell kapniuk. Az Unió abból a sokféleségből él, amelyből ereje is táplálkozik. 
Végső soron ma is az a kérdés, hogy az integráció fejlődése egy nemzeti alapú Európa, a nemzetálla-
mok Európája vagy az európai alapú, folyamatosan közösségiesített hatáskörök részévé váló nemze-
tek föderális Európája.
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tagállami perspektívák

németország
Kiss J. László

Magas részvétel – kedvező keretfeltételek

Május 25-én 64 millió német állampolgár volt jogosult arra, hogy a nyolcadik Európai Parla-
ment 96 képviselőjének megválasztásáról döntsön. Más tagállamokkal ellentétben, a Szö-
vetségi Köztársaságban a megelőző, 2009. évi 43,3 százalékhoz képest 2014-ben 47,9 szá-

zalékra növekedett a választásokon részt vevők aránya. Ez a kedvező részvételi arány nem kis részben 
az irigylésre méltó politikai és gazdasági keretfeltételeknek volt köszönhető, legfőképp annak, hogy 
Berlin – ha a válságkezelésben nagy kockázatokat is vállalt – eddig sok tekintetben a válság vitatha-
tatlan nyertesének tekinthető.

A mai Szövetségi Köztársaság egyik fő jellemzője az a politikai hiperstabilitás, amelyre mi sem 
jellemzőbb jobban, mint az a tény, hogy Merkel kancellár harmadik hivatali és második nagykoalíciós 
időszakát kezdhette el, továbbá a konzervatív és szociáldemokrata pártokat egyesítő német nagyko-
alíció mintegy 80 százalékos többséggel rendelkezik a parlamentben. A német állam adóbevételei 
egyenletesen folynak be a kincstárba, a kisebb szezonális ingadozások ellenére a munkanélküliség 
tartósan a 3 milliós határ alatt van, és 2015-re több mint 42 millió munkavállalóval számolnak, ami 
a német munkaerőpiacon kiemelkedőnek számít. 2013-ban, minden rekordot megdöntve, 1,2 millió 
bevándorló érkezett a vonzónak tekintett Németországba, hogy ott vállaljon munkát, és az elmúlt 
időszakban az éves bevándorlás nettó értéke mintegy félmillió fő volt.

A más tagállamok gyakorlatából sem ismeretlen keretfeltételnek számított a „választások után, 
választások előtt” („Nach der Wahl, vor der Wahl”) szindróma, nevezetesen az a jelenség, hogy az 
EP-választást a kormánykoalíció megalakulását negyed évvel megelőző német parlamenti választások 
után nyolc hónappal rendezték meg. Emellett ugyanaznap a tizenhat német tartományból tízben a 
községi, illetve a városi tanácsok tagjait és a polgármestereket is újraválasztották.

Lojalitás a koalícióban – verseny a választásokon

A német EP-választásoknak különleges jelleget kölcsönzött az a tény, hogy a két kormánypártnak 
lojalitást kellett tanúsítania a három hónapos tárgyalásaik nyomán létrejött koalíciójuk iránt, de egy-
idejűleg a választásokon egymás konkurensei is voltak, és ennek érdekében egymástól is meg kellett 
különböztetniük magukat. Martin Schulz szociáldemokrata politikus személyében a német választá-
soknak egy igazi „nehézsúlyú” szereplője volt. Schulz ugyanis nemcsak a leköszönő Európai Parla-
ment elnöke volt, hanem az európai szocialisták csúcsjelöltje is az Európai Bizottság elnöki posztjára. 
Ezen felül az SPD, a német szociáldemokrata párt Európa-szakértőjeként a nagykoalíciós tárgyalások 
állandó résztvevője is. A választási kampány során jól meg lehetett figyelni, hogy a konzervatív és szo-
ciáldemokrata pártok közötti ellentétet nem csupán a közös koalíció iránti lojalitás igénye relativizálta 
jelentős mértékben, de a szélsőjobboldali populista előretöréstől és az új Európai Parlament széttöre-
dezésétől való közös aggodalom is. Ennek a körülménynek tudható be, hogy Schulz kerülte Merkel 
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nyílt bírálatát. 2014. január 26-i berlini beszédében Schulz államférfinak beillő kvalitásait jelezte, 
hogy az európai szocialisták csúcsjelöltjeként képes volt felülemelkedni a hagyományos bal–jobb 
megosztottságon. A választások mérsékelt jellegét az a körülmény szintén elősegítette, hogy a koalíci-
ós kormányprogramban és a választásokon egyaránt az Európa-politika kontinuitása volt a jellemző, 
ami a konzervatív Wolfgang Schäuble újbóli pénzügyminiszteri kinevezésében is kifejezésre jutott.8

A folytonosságot tükrözték a pártok Európa-programjai is. A CDU hangsúlyozta, hogy az árfo-
lyamok megszüntetésével az euró a stabilitás jelképévé vált, míg a német márkához való visszatérés 
felelőtlen politika lenne. Választási programjában az SPD is félreérthetetlen módon kifejezte, hogy 
az euró populista módon történő megkérdőjelezése mind Európát, mind a német társadalmat kiszá-
míthatatlan politikai, gazdasági és szociális kockázatokkal szembesítené. A Német Szabaddemokrata 
Párt (Freie Demokratische Partei, FDP), a Zöldek (Die Grünen) és a Baloldal (Die Linke) nem ha-
gyott kétséget afelől, hogy az euróból való kilépéssel a német márka megerősödne, aminek az ára az 
export visszaesése és a munkanélküliség növekedése lenne. Míg a CDU/CSU és az FDP az európai 
adósságválság megoldása érdekében a strukturális reformok prioritása mellett kardoskodott, és el-
utasította a közös európai kötvények, valamint egy összeurópai adósságtörlesztési alap lehetőségét, 
addig a Zöldek, az SPD és a Baloldal óvott a merev takarékossági politikától, és célzott beruházásokat 
követelt az ifjúsági munkanélküliség csökkentése és a gazdasági növekedés érdekében. Az SPD és 
a Zöldek támogatták továbbá a válságban lévő államok kamatterheinek egy összeurópai adósságtör-
lesztési alapból történő csökkentését.

Választások bejutási küszöb nélkül: a német képviselet fragmentációja

Az európai parlamenti választások előtt a parlamenti bejutási küszöb tekintetében lényeges vál-
tozások történtek. 2009-ben még, a nemzeti parlamenti választásokhoz hasonlóan, itt is érvé-
nyes volt az 5 százalékos küszöbérték. Ilyen módon hat párt került az Európai Parlamentbe. 

Ha már akkor eltörölték volna a bejutáshoz szükséges értéket, akkor 23 német párt ülhetett volna az 
Európai Parlament soraiban. Az idei EP-választás előtt a politikai fragmentáció elkerülése érdekében 
kísérlet történt, ha nem is az 5 százalékos, de legalább egy 3 százalékos bejutási küszöb elfogadta-
tására, ám a német alkotmánybíróság ezt a kezdeményezést alkotmányellenesnek nyilvánította. 
A bejutási küszöb nélküli választásokon egyetlen mandátum megszerzésére egyes mikropártok ese-
tében elegendő volt a szavazatok 0,6-0,7 százalékának megszerzése. Ennek következtében 2014-ben 
12 német párt jutott az Európai Parlamentbe, közöttük olyan törpepártok, mint az Állatvédők Pártja 
(Tierschutzpartei: 1,2 százalék), az újnáci Német Nemzeti-demokrata Párt (Nationaldemokratische 
Partei Deutschlands, NPD: 1 százalék), a Családpárt (Familien-Partei Deutschlands: 0,7 százalék) és 
a Kalózpárt (Piraten Partei: 1,4 százalék).

A CDU/CSU a választásokon elért 35,3 százalékával 2,6 százalékot veszített (2009: 37,9 százalék), 
míg a junior koalíciós partner, az SPD a szavazatok 27,3 százalékával 6,5 százalékkal többet ért el, 
mint 2009-ben (20,8 százalék). A Zöldek, 1,4 százalékos veszteséggel, a szavazatok 10,7 százalékát 
(2009: 12,1 százalék) szerezte meg, míg a Baloldal a szavazatok 7,4 százalékával és csekély, 0,1 szá-
zalékos veszteséggel lényegében a 2009. évi eredményét (7,5 százalék) ismételhette meg.9 A választás 
valódi győztese az eurokritikus „Alternatíva Németországnak” párt lett.

8 Vö.: Almut Möller: „The German EU Debate Ahead of the European Elections: Plus Ça Change?”. The Polish 
Quarterly of International Affairs, No. 1. (2014). 31–40. o.

9 „Europawahl 2014”. Lpb. Landeszentrale für politische Bildung. Baden-Württemberg, http://www.europawahl-bw.
de/. Letöltés ideje: 2014. június 7.

http://www.europawahl-bw.de/
http://www.europawahl-bw.de/
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Az AfD felemelkedése: a konzervatív pártokkal szembeni kihívás

A 2013. évi parlamenti választások egyik nagy vesztese a Szabaddemokrata Párt (FDP) volt. 
A párt új vezetése azt remélte, hogy az EP-választások esélyt kínálnak a nagy visszatérésre. 
Ám ahogy az FDP a parlamenti választásokon elvétette az 5 százalékos parlamenti küszöb 

átugrását, úgy az EP-választásokon, a szavazatok 3,4 százalékának megszerzésével, szintén megle-
hetősen szerény eredményt ért el, jóllehet a küszöb nélküli választásokon lehetővé vált, hogy a párt 
három képviselőt küldjön az új Európai Parlamentbe.

Az FDP-től eltérően, a 2013 áprilisában megalakult párt, az „Alternatíva Németországnak” sok-
kal sikeresebbnek bizonyult. A pártot a parlamenti választásokon csak 0,3 százalék választotta el a 
Bundestagba való bejutáshoz szükséges 5 százaléktól, ám az EP-választásokon elért 7 százaléka azt 
jelezte, hogy az eurokritikus párt a német pártpolitikai rendszer tartós szereplőjévé válhat. A pártnak 
az EP-választásokon hangoztatott jelszava – „Washington kémkedik, Brüsszel diktál, Berlin elma-
szatol” – jól mutatta a kritika irányát. Mindazonáltal az AfD eurokritikus, de nem Európa-ellenes 
párt. Megalakításával az alapítók azt juttatták kifejezésre, hogy a Merkel-féle, alternatíva nélkülinek 
nyilvánított válságkezeléssel szemben mégis létezik egy alternatíva. Az AfD politikusai nem hagytak 
kétséget afelől, hogy többé nem tabu az eurózóna „rendezett feloszlatása” és a német márkához való 
visszatérés lehetősége. A párt retorikájának visszatérő toposza, hogy az Európai Stabilitási Mecha-
nizmus (ESM) „intézményesített jogsértés”, az eurókötvények bevezetése az „adósságszocializmus” 
vagy „adósságunió” elfogadhatatlan perspektívája, továbbá az eurómentés áldozatai az adófizetők, 
míg haszonélvezői a hedge-fondok és a magánbefektetők.

A párt megjelenése és az EP-választásokon mutatott előretörése kulturális és politikai kihívás a 
Szövetségi Köztársaság főáramú politikai kultúrájával és – a pártpolitikai erőviszonyokat befolyásol-
va – a konzervatív néppárt, a CDU/CSU-val szemben. A Szövetségi Köztársaságban a Helmut Kohl 
kancellár nevével fémjelzett korszak végéig az európai integráció az államrezon részeként, egyfajta 
megfellebbezhetetlen politikai tabuként horgonyozódott le a német társadalomban. Németország a 
„normatív európaiság” megtestesítőjeként az európai osztályban a „Musterknabe” szerepét játszotta, 
mi több, az „európai érdekek” a „német érdekek” szinonimájává vált. Az eurokritikus AfD megjele-
nése már Németországban is azt dokumentálja, hogy az Európa-politikában a „megengedő konszen-
zus” („permissive consensus”) kegyelmi ideje lejárt. A megengedő konszenzus értelmében az uniós 
tagállamok társadalmai hosszú évtizedeken át tolerálták, hogy a technokrata-eurokrata elit irányítsa 
az európai ügyeket, ám az európai alkotmányról szóló referendumok kudarca óta az eurokrata elit és 
a társadalmak közötti szakadék állandóan növekedett, és ennek megfelelően az európai társadalmak 
is növekvő beleszólást követelnek az Európa-politika alakításában. Ezzel a „megengedő konszenzust” 
a „korlátozó egyet nem értés” („constrained dissensus”) időszaka váltotta fel.

Az AfD-hez fűződő viszony kérdése

Nem véletlen, hogy az EP-választások nyomán vita robbant ki a legnagyobb kormánypárt, a 
CDU soraiban arról, hogy miként is kell foglalkozni az új eurokritikus párttal: felértékelését 
megakadályozandó, egyszerűen figyelembe se vegyék, vagy inkább támadóan lépjenek fel 

ellene. Most a CDU/CSU-nak kellett szembenéznie egy olyan helyzettel, mint a szociáldemokraták-
nak a Zöldek, majd a Baloldal és a Kalózpárt felemelkedése idején: saját választói táboruk megosz-
tottságának folyamatos növekedésével. Ebben a folyamatban megkérdőjeleződni látszik Franz-Josef 
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Strauss néhai bajor politikus stratégiája, amely szerint a CDU-tól jobbra nem jöhet létre demokratikus 
párt. Az új helyzetben a CDU-nak egyidejűleg kell számításba vennie, hogy a hosszú ideig biztos ko-
alíciós pártnak tekintett FDP választói tábora széttöredezik, és az AfD szavazatokat szerez a nemzeti 
liberális táborban is, sőt számos alapítója korábban a CDU tagja volt. A gondokat tovább súlyosbította 
az a hír, hogy a 2009-ben az európai néppárti frakcióból kilépett brit konzervatívok közül néhányan 
úgy nyilatkoztak, hogy szívesen látnák az AfD-t az általuk alapított Európai Konzervatívok és Refor-
merek (ECR) frakciójában, különösen abban az esetben, ha Merkel továbbra is Jean-Claude Juncker 
bizottsági elnök jelöléséhez ragaszkodik, jóllehet sem Merkelnek, sem Cameronnak nem érdeke, 
hogy elmélyítse a két párt közötti politikai konfliktust. David Cameron hosszú távon Merkel segít-
ségére szorulhat, amennyiben az EU-hoz fűződő brit viszony újratárgyalására kerülne sor.10 A CDU 
jelezte, hogy az AfD-nek a konzervatív frakcióba történő felvételét barátságtalan lépésnek tekintené, 
mivel ez a német eurokritikus párt belpolitikai felértékelődését jelentené. Végül Cameron nem tudta 
megakadályozni, hogy az Európai Konzervatívok és Reformerek frakciójának 19 brit tagja közül leg-
alább 3-5 az AfD hét parlamenti képviselőjének felvétele mellett szavazzon. Az ECR jobbratolódását 
jelzi, hogy a brit konzervatívok nem csupán az AfD hét képviselőjével, hanem a Dán Néppárt és az 
„Igazi Finnek” képviselőjével is egy frakcióba kerültek. Időközben arra is számos jel mutat, hogy a 
CDU-n belül az AfD mellőzése helyett a párt első számú jelöltje, David McAllister álláspontja látszik 
felülkerekedni: a német politikus már EP-kampányában is az AfD-vel szembeni polémikus fellépés 
gyakorlatát folytatta.11

egyesült királyság
Gálik Zoltán

Az euroszkeptikus politikai erők diadala

Az európai parlamenti választások az Egyesült Királyságban a közvélemény-kutatók által több 
hónappal előre jelzett eredményeket hozták: a választásokat megnyerte az elmúlt években 
folyamatosan erősödő, Nigel Farage által vezetett populista, xenofób és Európa-ellenes Egye-

sült Királyság Függetlenségi Pártja (United Kingdom Independence Party, UKIP). A győzelem önma-
gában „földrengésszerű”, hiszen közel száz éve nem volt példa arra, hogy országos szintű választáson 
ne a három történelmi párt egyike, a Konzervatív Párt, a Munkáspárt vagy a Liberális Demokraták 
nyerjenek.

Az Európai Unióhoz való viszony újraértelmezéséért harcoló David Cameron számára a törté-
nelmi vereség figyelmeztető jel lehet a 2015-ben várható általános választások előtt, hiszen a UKIP 
nemcsak az Európa-politika radikalizálásában jeleskedhet, hanem a választások tematizálásában is 
aktívan közbeavatkozhat, és jelentősen átalakíthatja a politikai erőviszonyokat.

A Konzervatív Párt és a Liberális Demokraták koalíciós kormánya a 2010-es megalakulása óta 
folyamatosan napirenden tartotta az európai uniós kérdéseket, többször a tagállamok többségével 
szemben konfrontatív Európa-politikát felvonultatva. Annak ellenére, hogy a választókat folyamatos 
impulzusok érték uniós ügyekben, az európai parlamenti választásokon viszonylag alacsony, 35,4 

10 Carsten Volkery: „Streit um EU-Kommissionspräsident: Camerons leere Drohung”. Spiegel Online, http://www.
spiegel.de/politik/ausland/eu-kommissionspraesident-camerons-leere-drohung-a-973190.html, 2014. június 3.

11 Vö.: Günter Bannas: „Gefahr von rechts”. Frankfurter Allgemeine Zeitung, http://www.faz.net/aktuell/politik/
inland/cdu-debatte-um-die-afd-gefahr-von-rechts-12968688.html, 2014. június 3.

http://www.spiegel.de/politik/ausland/eu-kommissionspraesident-camerons-leere-drohung-a-973190.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/eu-kommissionspraesident-camerons-leere-drohung-a-973190.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/cdu-debatte-um-die-afd-gefahr-von-rechts-12968688.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/cdu-debatte-um-die-afd-gefahr-von-rechts-12968688.html


2014.06.30.

Európai parlamenti választások, 2014
Fejérdy, Gálik, Hamberger, Kiss J., Szilágyi

13

százalékos részvételi arányt mértek, ami alig haladja meg a 2009-es 34,5 százalékot. Az enyhe nö-
vekedés nagyrészt a UKIP-os szavazók aktivitásának tudható be, nélkülük történelmi mélypontra 
zuhanhatott volna a részvételi arány.

A szavazatok összeszámolása után kiderült, hogy a UKIP 27,5 százalékot szerzett, ami az ösz-
szesen 73 brit európai parlamenti képviselői helyből 24-et jelent; a második a Munkáspárt lett, a 
szavazatok 25,4 százalékával (20 képviselő), a harmadik helyen a konzervatívok végeztek, 23,9 szá-
zalékkal (19 képviselő), míg a negyedik helyet a zöldek 6,91 százalék (3 képviselő), az ötödiket pedig 
a Liberális Demokraták 6,61 százalék (1 képviselő) szerezték meg.

Az európai parlamenti választásokat nem a brit általános választásokon, illetve az angliai és 
walesi helyhatósági választásokon használt többségi választási rendszer szerint tartják (amelyben a 
kerület győzteséé a hely, a többi szavazat elvész), hanem az arányos választási rendszer egyik vál-
tozatával (d’Hondt-rendszer). A különbség miatt nehezen lehet következtetéseket levonni a jövő évi 
választásokra vonatkozóan.

A 2014-es európai parlamenti választások körülményei

A konzervatív–liberális demokrata koalíció négy éve vette át az ország irányítását. Miközben a 
világgazdasági válság által rendkívül keményen sújtott gazdaságot sikerült stabilizálnia, az 
Európával való viszonya korántsem volt felhőtlen. A Konzervatív Párton belül határozottan 

előtérbe kerültek az euroszkeptikusok, s ez beárnyékolta a leginkább Európa-barátnak mondható 
liberális demokratákkal fenntartott viszonyt is. A parlament 2011-ben fogadta el az Európai uniós 
törvényt (European Union Act 2011), amely – a brit alkotmányos rendszerben szokatlan módon – nép-
szavazás kiírását teszi kötelezővé minden olyan az esetben, amikor bármilyen kompetencia átkerülne 
a Westminstertől az Európai Unióhoz.

A világgazdasági válságra és az annak következtében kialakult európai szuverén adósságvál-
ságra adott uniós válaszok, amelyek a szorosabb integrációt irányozták elő, nem találtak megértésre 
az Egyesült Királyságban. Az európai gazdasági kormányzás irányába tett lépéseket távolságtartó-
an figyelte, nem euróövezeti tagállamként sok együttműködésben fel sem merült a részvétel kérdé-
se. Érezhetően konfrontatív magatartást mutatott a fiskális paktum 2012-es előkészítésekor, ennek 
következtében a tagállamok azt az EU-szerződésen kívül hozták tető alá. Az eset rávilágított arra, 
hogy az Egyesült Királyságnak az európai politikát formáló képessége egyre gyengébben működik, 
a kivételek (opt-out) – a kilencvenes évekkel ellentétben – nem hozhatják meg a várt eredményeket. 
A Konzervatív Párton belüli egyre erőteljesebb nyomás, amely az Európai Unióhoz fűződő viszony 
újragondolását tűzte ki célul, 2012 nyarán vált széles körűvé: az öt félévre tervezett „kompetencia-
felülvizsgálati program” során részletesen átvilágítják az EU joganyagát, megvizsgálják, hogy az 
egyes kompetenciaterületek hatékonyan működnek-e az adott (uniós, nemzetállami, osztott) szinte-
ken, és a végén várhatóan javaslatok születnek az újradefiniálandó kapcsolatrendszer egyes elemeiről. 
A konzervatív párti képviselők egy csoportja még ennél is messzebbre ment, amikor 2013 januárjában 
közzétették az EU reformjára vonatkozó javaslatukat („Manifesto for Change – EU Fresh Start 
Project”). A dokumentum öt területet nevezett meg konkrétan, amelyekben szerződésmódosítást kí-
vánt elérni. David Cameron 2013. január 23-án, „Bloomberg-beszédében”12 politikai nyilatkozatot 
tett az EU átalakításának szükségességéről. A tévécsatorna adásában három problémás területet jelölt 
meg: az euróövezet elégtelen működését, az európai versenyképesség akadályait, valamint az EU 

12 „EU Speech at Bloomberg”. Gov.uk, https://www.gov.uk/government/speeches/eu-speech-at-bloomberg, 2013. ja-
nuár 23.

https://www.gov.uk/government/speeches/eu-speech-at-bloomberg
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és az állampolgárok közti szakadékot. Ígéretet tett arra, hogy az elkövetkező években tárgyalásokat 
kezdeményez az EU-tagállamokkal az Unió átalakításáról, majd az az alapján megújítandó szerződést 
2017-ben, népszavazás kiírásával, a választók elé viszi, ahol dönthetnek arról, hogy az Egyesült Ki-
rályság az Unió tagja maradjon-e. A kompetencia-felülvizsgálat immáron negyedik féléve is lezárult, 
az eredmények inkább konstruktívnak, semmint elmarasztalónak mondhatók (igaz, hogy az igazság-
ügyi területeket és a bővítést érintő „kényes” fejezetek még hátravannak), de a konkrét kormányzati 
lépések körvonalazása még várat magára.

A UKIP előretörése – Új politikai erő vagy pünkösdi királyság?

Az európai parlamenti választásokat Angliában és Észak-Írországban a helyhatósági választá-
sokkal egy időben tartották, így külön is érdekes a UKIP előretörésének megfigyelése. 
A nyíltan bevándorlásellenes, 1993-ban alakított populista pártnak nincs képviselője a West-

minsterben. Meglehetősen szerény eredményt értek el a legutóbbi választásokon, 2010-ben: a válasz-
tók 3,1 százaléka szavazott rájuk. A 2014. májusi önkormányzati választásokon azonban jelentősen 
előretörtek: megháromszorozták a négy évvel ezelőtti eredményeket, így több mint 2600 önkormány-
zati képviselő-jelöltjüket választották meg. A számok azonban csalókák: 2013-ban 23 százalékos 
eredményt értek el, most csak 17 százalékot, azonban koncentráltabban tudták hozni a választókör-
zeteket. A UKIP egyik fő dilemmája a rájuk adott szavazatok egyenlőtlen regionális eloszlása. Míg 
átlagosan 20 százalék fölötti eredményeket értek el a fővároson kívül, főleg Kelet- és Nyugat-Angliá-
ban, Londonban a helyhatósági választásokon csupán 7 százalékot teljesítettek, az európai parlamenti 
helyeket illetően pedig a harmadik helyre szorultak. (Londonban első lett a Munkáspárt, 806.959 
szavazattal, második a Konzervatív Párt, 495.639 szavazattal, harmadik a UKIP, 371.133 szavazattal.) 
Kétségtelen, hogy a konzervatív szavazók egy része átpártolt Nigel Farage pártjához, azonban feltűn-
tek a hagyományosan munkáspártinak számító „kék galléros” körzetekben is.

A hangos Európa-ellenességgel kampányoló Farage tudatosan távol tartotta magát a szélsőségek-
től, viszont rátelepedett a Konzervatív Párt által az elmúlt év során egyre többször a politikai kérdések 
középpontjába emelt bevándorlásellenes diskurzusra.

Kifejezetten nagy segítséget kapott a UKIP európai parlamenti kampánya, amikor Nick Clegg, 
a Liberális Demokraták vezetője belement egy kétfordulós televíziós vitába, amelyben sem a Kon-
zervatív Párt, sem a Munkáspárt nem képviseltette magát. A vitákra március végén és április elején 
került sor. Az EU-t érintő kérdésekben gyakran mellébeszélő, valótlanságokat állító, s Clegg észér-
vekkel és konkrét számokkal alátámasztott érvelésével szemben a személyes karizmájára támaszko-
dó Farage-t tisztán győztesként hozták ki a közvélemény-kutatások: az első vitát 36:57, a másodikat 
27:68 százalékos arányban nyerte meg.

Az európai parlamenti választások eredménye várhatóan nem jelent automatikusan jelentős át-
rendeződést az országos választásokon. A választási rendszer különbözősége (arányos vs. többségi) 
mellett a UKIP ma nem rendelkezik átfogó, az ország gazdasági és társadalmi kérdéseit érintő, a 
többi nagy politikai párt által megfogalmazott és felvállalt programmal. A választók az általános 
választásokon a döntést befolyásoló szempontok közül nem teszik első helyre az Európai Unió és az 
Egyesült Királyság kapcsolatát, a többi területen pedig a UKIP nem tudja megszólítani a választókat. 
Farage politikai komolytalanságát jelzi a választási győzelem után tett nyilatkozata: „Megsemmisí-
tem a Konzervatív Pártot, új jobboldali pártot hozunk létre, kilépünk az EU-ból, majd kilépek a brit 
politikai életből.”
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A UKIP térnyerése nemcsak Angliában és Walesben figyelhető meg (az utóbbi területen a Zöld 
Párt aratott jelentős sikereket), hanem Skóciában is feltűntek. A függetlenségről 2014. szeptember 18-
án szavazó Skóciában a hat európai parlamenti helyből először nyert egyet a UKIP, 10,4 százalékos 
támogatottsággal (két-két munkáspárti és skót nemzeti párti, valamint egy konzervatív párti képvi-
selő mellett). Az országos átlagtól messze elmaradó eredmény nem meglepő annak fényében, hogy a 
függetlenségpárti erők az Európai Unión belül látják Skócia jövőjét megalapozottnak, a kampányban 
az Unióhoz fűződő viszony pozitív színezetet kap, egyes értelmezésben a népszavazás választás lesz, 
Európa mellett.

A választások eredményeképpen elnyert 24 képviselői hellyel ugyanakkor a UKIP képviselőinek 
száma a korábbi választásokat követőknek több mint kétszerese lett.

A választások következményei, a bizottsági elnök megválasztásának kérdései

A UKIP választási győzelme komoly dilemmákat okoz mindhárom nagy parlamenti pártnak. 
A Konzervatív Párt nagy veszélyt lát a UKIP előretörésében. A kilencvenes évek elejének a 
pártot megosztó euroszkepticizmusa jelentősen hozzájárult a Munkáspárt 1997-es választási 

győzelméhez, a Konzervatív Párt évtizedes, elhúzódó belső problémáihoz. David Cameron a válasz-
tásokon elért harmadik helyet egyértelmű kudarcként értékelte, annak ellenére, hogy előzetesen nem 
vártak jó eredményeket. A párton és a parlamenten belüli euroszkeptikus erők a UKIP megerősödésé-
vel párhuzamosan egyre inkább radikalizálódnak, és az Európa-politikai kérdésekben mind erőtelje-
sebben követelik a határozott hangnemet a kormánytól. A 2017-es népszavazás megrendezéséről még 
nem született törvény, mert a kormány a liberális demokrata koalíciós partner támogatása nélkül nem 
tudta parlament elé vinni a javaslatot, az euroszkeptikus konzervatív képviselők egyéni kezdeménye-
zései pedig egyelőre eredménytelenek voltak.

Sokan megkérdőjelezik a párton belül David Cameron vezetési képességeit, tehetetlennek állítják 
be a kormányfőt. Az elégedetlenség nem csupán a mostani választások kezelésének szólnak, de jelen-
tős kritikák fogalmazódnak meg az általános Európa-politikai irányvonalak miatt is. A bírálók első-
sorban azt kifogásolják, hogy az Egyesült Királyság, amely Európa egyik vezető gazdasági, katonai 
és politikai hatalma, egyre kevésbé tudja érdekeit érvényesíteni az Unióban (lásd: a fiskális paktum 
kérdése, az európai gazdasági válságkezelés története, a 2014–2020-as költségvetési keret tárgyalá-
sai), a konfrontatív politika nem hozza meg a korábban megszokott különutas megoldásokat.

Cameron az európai parlamenti választások után, az Európai Bizottság elnöki posztjának kérdé-
sében is határozott álláspontot képviselt Jean-Claude Juncker megválasztásával szemben. A „régi Eu-
rópa” megtestesítőjének aposztrofált Juncker, aki az euró létrehozásában vállalt aktív szerepet, majd 
az euróövezet elnökeként a szoros, európai szintű együttműködés mellett politizált, a brit kormány 
számára nem alkalmas a kulcsfontosságú pozíció betöltésére. Cameron legfőbb aggodalma, hogy a 
kompetenciafelülvizsgálat lezárulta után a tagállamokkal megindítandó alkudozások bizottsági tá-
mogatása nem lenne kielégítő Juncker megválasztása esetén. A brit miniszterelnök nyilvánvalóvá 
tette, hogy az európai uniós tagság mellett szeretne érvelni egy 2017-es népszavazás esetén, azonban 
ehhez feltétlenül szükséges a megfelelő kompromisszumok megtalálása és az Unió részéről jelentős, 
gesztusértékűnek is mondható javaslatok megtétele az Egyesült Királyság számára.

A bizottsági elnök személye körüli vitákban Cameron rendkívül erőteljesen lépett fel. A május 
végi eredményeket követően egy hónapon keresztül próbált az Európai Néppárt által jelölt Juncker 
helyett más (például az egyébként szociáldemokrata, szabad piac párti, és nem euróövezeti tagállam 
vezetőjeként Cameron bizalmát elnyerő dán miniszterelnök, Helen Thorne-Smith) mellett érvelni. 
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A britek olyan bizottsági elnököt látnának szívesen a legfontosabb EU-tisztviselői székben, aki támo-
gatja a szerződések megnyitása esetén a uniós kompetenciák újrasúlyozását (elsősorban a majdani új 
tagállamok esetében a belső piacon a szociális ellátórendszerhez való késleltetett hozzáférést, egyben 
bizonyos területeken, így például a szolgáltatások szabad áramlásának terén, az integráció szoro-
sabbra fűzését). A konkrét kérések halogatása két dolgot jelez: egyrészt nagyon kényes, a belpolitikai 
viszonyokat is érintő ügyről van szó, Cameron idő előtt nem akarja „kiteríteni a kártyákat”, másrészt 
a közös piac alapelveit feszegető kérdések rossz kompromisszumok esetén komoly károkat is okozhat-
nak az Egyesült Királyságnak, ezért az igények pontos megfogalmazása hosszabb időt vesz igénybe.

Cameron erőteljes fellépésének másik oka, hogy a lisszaboni szerződés által bevezetett új, a bi-
zottsági elnök megválasztására tett kitétel átrendezheti a nemzetállami–nemzetállamok felett álló 
politikai erőviszonyokat. Az Európai Bizottság elnökét hagyományosan a nemzetállamok állam- és 
kormányfőiből álló Európai Tanács választja meg. Bár elvileg a minősített többség elég a megvá-
lasztáshoz, fontos hogy a tisztség birtokosa élvezze a tagállamok teljes bizalmát, ezért konszenzus-
sal válasszák őt meg. A lisszaboni szerződés az Európai Parlamentnek, az EU egyetlen közvetlenül 
választott testületének a legitimitását kívánta növelni, amikor arról rendelkezett, hogy az Európai 
Tanácsnak az elnökválasztás folyamatában „figyelembe kell vennie” a parlamenti választások ered-
ményét. Az Európai Parlament – az elmúlt évtizedeknek és a polgári demokráciákban szokásos intéz-
ményi hatalmi harcoknak megfelelően – megpróbálta a végletekig kiterjeszteni a hatalmát, és aktívan 
befolyásolni a választást azzal, hogy látványos jelöltállítással és televíziós kampánnyal kész helyzet 
elő állítsa az Európai Tanácsot. Cameron értelmezésében azonban az Európai Parlament túl messzire 
ment, hiszen azzal, hogyha megadnák a jelöltállítási lehetőséget, egyszersmind precedenst is terem-
tenének a jövőre nézve, megfosztva az Európai Tanácsot egy kulcsfontosságú kormányközi kompro-
misszum és befolyásolás lehetőségétől (az Európai Bizottság elnöke megválasztása után az EU-nak 
a nemzetállamok feletti legfőbb intézményének irányítója a továbbiakban nem függ közvetlenül a 
nemzetállami döntéshozóktól). A britek számára ez tehát olyan „vörös vonal”, amit nem lehet átlépni, 
hiszen a föderalizálódás felé viheti az Európai Uniót. Ebben a kérdésben teljes politikai konszenzus 
volt a konzervatívok, a Munkáspárt, a Liberális Demokraták és a UKIP között.

A jelöltállítás végéhez közeledve David Cameron jelezte, hogy amennyiben Juncker marad a je-
lölt, precedens nélküli szavazást fog kérni az Európai Unió Tanácsában. A kérdésben megkerülhetet-
len Németország és Franciaország ellenérzései (azaz Juncker támogatása) miatt meghatározó szerepe 
van Olaszországnak. Matteo Renzi kormányfő azonban feltehetően a gazdasági területen várható 
kompromisszumokért cserébe szintén feltehetően Junckert fogja támogatni. Angela Merkel, aki sze-
mélyesen nem számít Juncker lelkes támogatójának, de a belpolitikai nyomás miatt hitet tett az új vá-
lasztási rendszer és a Néppárt jelöltje mellett, nem akarta, hogy az egyébként is kellemetlen helyzetbe 
került Cameron belesodródjon egy német–brit párharcnak látszó helyzetbe. A német kancellárnak, 
aki az Egyesült Királyságot az Unión belül akarja tartani, egyértelműen nem célja, hogy gyengítse a 
brit miniszterelnököt. Európai partnerei és a brit politikusok közül is többen felróják Cameronnak, 
hogy mivel 2009-ben a Konzervatív Párt elhagyta az Európai Néppártot, hogy megalakíthassa az 
Európai Konzervatívok és Reformerek csoportját, nem volt lehetősége befolyásolni a Néppárt jelölési 
folyamatát.

Miközben egyre inkább nyilvánvalóvá vált, hogy Cameron elveszítheti a Juncker-ellenes harcot, 
Sir John Major korábbi konzervatív miniszterelnök pragmatikus hozzáállással értékelte a kialakult 
helyzetet. Álláspontja szerint Juncker megválasztása esetén az állam- és kormányfők nyitottabbak 
lehetnek a brit reformjavaslatok irányába, ellensúlyozva a bizottsági elnök szorosabb integrációt illető 
elképzeléseit.
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A liberális demokraták az európai parlamenti választások nagy vesztesei: 10 képviselői helyet 
veszítettek el, és a helyhatósági választásokon is súlyos vereséget szenvedtek, 310 önkormányzati 
képviselőjük búcsúzott. A koalíciós kormány kisebbik pártja komoly dilemmákkal néz szembe a jövő 
évi választások előtt; a konzervatívok, akiknek az abszolút többsége ma lehetetlennek tűnik, való-
színűleg a liberális demokratákkal sem tudnának kormányt alakítani. A Farage-zsal vívott televíziós 
vita lehangoló eredménye, a súlyos választási vereség újra előtérbe hozta a párton belül a Nick Clegg 
vezetését megkérdőjelezőket (egy május 27-i felmérés mindössze 54 százalékos támogatottságát mér-
te). Kérdés, hogy egy évvel a választások előtt a vezetőváltás nem okozna-e még súlyosabb gondokat.

A Munkáspárt második helyezése nem nyugtathatja meg Ed Milibandet, aki 2010 szeptembere 
óta áll a párt élén. A Munkáspárt nyilvánvalóvá tette, hogy nem támogatja a cameroni Európa-politi-
kai irányt, és nem írna ki automatikusan népszavazást az EU-ból való kilépés–bent maradás kérdésé-
ről egy 2015-ös választási győzelem esetén. Miliband nem szeretné, ha a UKIP, illetve a Konzervatív 
Párt az Európai Unió és az Egyesült Királyság viszonyát emelné a választások központi témájává. 
A Munkáspárt elképzelése szerint a kampány leginkább a megélhetési költségekről szólna. Miliband 
a párton belül sok kritikát kapott az európai parlamenti választásokon elért eredmény miatt, hiszen 
egy jelentősen megosztott jobboldal mellett is csak 25,4 százalékos eredményt sikerült hoznia a párt-
nak. Annak ellenére, hogy a népszavazás kérdésében a konzervatívokétól eltérő álláspontot képvi-
selnek, a bevándorlási kérdésekben, különösen a bevándorlóknak a szociális ellátórendszerhez való 
hozzáférésében, már koránt sincsenek távol egymástól, noha a Munkáspárt sokkal mérsékeltebben 
közelített a kérdéshez a választások előtt. Az eredmények tudatában Ed Miliband finoman új irány-
ba terelné a pártot a bevándorláspolitikát illetően. A május 27-én, az Essex tartományban található 
Thurrock városban elmondott beszédében kinyilvánította, hogy – a Konzervatív Párt elképzeléseihez 
hasonlóan – a Munkáspárt az EU elkövetkező bővítései során maga is a munkaerőpiac lassú, feltéte-
lekhez szabott megnyitása mellett foglal majd állást.

Brit pártok az Európai Parlamentben

Az Egyesült Királyság 73 képviselőt küld az Európai Parlamentbe. A 24 képviselőt delegá-
ló UKIP az euroszkeptikus pártok közül a leggyorsabban tudta létrehozni saját frakcióját, 
amelyhez legalább hét tagállamból kellett legkevesebb 25 képviselőt megnyernie. Farage már 

a választások előtt nyilvánosan elhatárolódott a francia szélsőjobboldali Nemzeti Fronttól, arra hi-
vatkozva, hogy Le Pen pártja rasszista nézeteket vall. A neonáci görög Arany Hajnal és Le Pen kö-
zeledése pedig végleg megakadályozta az együttműködés lehetőségét. A „Szabadság és Demokrácia 
Európája” (Europe of Freedom and Democracy, EFD) csoport néven létrejött együttműködésbe végül 
a UKIP-on kívül olasz, francia, svéd, lett, litván és cseh euroszkeptikus képviselők kerültek. 
A 48 képviselőt felvonultató frakció meglehetősen vegyes képet mutat: megtalálható benne az 
olasz 5 Csillag Mozgalom vezetője, Beppe Grillo vagy a francia Nemzeti Frontból a választások után 
távozó Joëlle Bergeron. A francia Nemzeti Front és a holland Geert Wilders által vezetett Szabadság-
párt a június 24-i határidőig nem tudta létrehozni az önálló frakciót, ezért a UKIP vezette frakció lett 
a legszervezettebb euroszkeptikus csoportosulás az Európai Parlamentben. A szélsőséges pártok ko-
rábbi hosszú távú együttműködése a köztük fennálló ellentétek miatt meglehetősen törékeny volt, így 
kérdéses a Szabadság és Demokrácia Európája csoport fenntarthatósága is. Farage már most jelezte, 
hogy amennyiben a 2015-ös brit választásokon képviselői helyet nyer a Westminsterben, úgy távozik 
az EFD éléről – ami érzékeny veszteség lenne a képviselőcsoportnak.
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A brit Konzervatív Párt által 2009-ben létrehozott Európai Konzervatívok és Reformisták 
(European Conservatives and Reformists, ECR) csoport az Európai Néppárt és az Európai Szocia-
listák Pártja után a harmadik legnagyobb frakciót tudhatja magáénak. A választásokat megelőzően 
felmerült a frakció szétesésének a lehetősége a lengyel Törvény és Igazság (PiS) párt kilépésének 
veszélye miatt, a választásokat követően azonban az ECR finn, dán, német, szlovák, görög, bolgár és 
holland képviselőkkel erősödött meg. A Munkáspárt 20 képviselője az Európai Szocialisták Pártjában 
foglal helyet.

1. ábra
Az európai parlamenti választások végeredménye az Egyesült Királyságban

Forrás: 
House of Commons Library (OS) 100040554 and (OSNI) 2085 (2014).
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Franciaország
Fejérdy Gergely

A 2014. május 25-én lezajlott európai parlamenti választások franciaországi eredménye aligha 
hozott különleges meglepést. A márciusi kétfordulós helyhatósági választások kimenetele13 
előrevetítette a voksolás várható forgatókönyvét. A legnagyobb kérdés az volt, hogy a Nem-

zeti Front (Front National, FN), a Marine Le Pen által vezetett szélsőjobboldali párt milyen mértékű 
előretörést ér el, illetve hogy a részvételi arányok tovább csökkenek-e, amint az 1979-től folyamatosan 
megfigyelhető volt.

A Nemzeti Front győzelme

A francia belügyminisztérium hivatalos végleges eredménye szerint14 a május 25-én tartott vá-
lasztásokon a Nemzeti Front győzedelmeskedett. Az Európai Parlamentben Franciaországnak 
járó 74 képviselői helyből15 24-et szerzett meg. Ez az eredmény a párt korábbi teljesítményé-

hez mérten különösen kiemelkedő, hiszen 2004-ben 7 helyet, 2009-ben pedig csupán 3 mandátumot 
kapott az EP-ben. Az FN előretörése annál is inkább jelentős, mivel a nagy francia pártok, mint az 
Unió egy Népi Mozgalomért (Union pour un mouvement populaire, UMP) csak 20, illetve a Baloldali 
Unió (Coalition Front de gauche, FG) a francia kommunisták és több baloldali erő közös listáján 
csupán 13 mandátumot szerzett. Fontos megjegyezni, hogy a kormányban 2014. március 31-ig részt 
vett zöld párt (Európa Ökológia – A Zöldek – Europe Écologie Les Verts, EELV) 6 képviselői helyet 
mondhat magáénak, nyolccal kevesebbet, mint 2009-ben. A szélsőbaloldali Baloldali Front (Front de 
gauche, FD) 3 helyet szerzett, míg a jobbközép Demokraták és Függetlenek Szövetsége (Union des 
démocrates et indépendants, UDI) és a Demokrata Mozgalom (Mouvement Démocrate, MoDem) 
közös listája 7 mandátumot nyert.

Az FN győzelmét azonban érdemes összefüggéseiben vizsgálni. A pártra valamivel több mint 
4,7 millió szavazat érkezett a 65,7 millió lakosú Franciaországban, ahol 44,6 millió a szavazati joggal 
rendelkezők száma.16 A voksolásra jogosultak 42,43 százaléka szavazott, egészen pontosan 19,7 mil-
lióan. Noha a részvételi arány több mint 2 százalékkal jobb, mint 2009-ben,17 a Nemzeti Front 24,86 
százalékos győzelme, amint azt a fenti számok is jól mutatják, a francia lakosság valódi véleményét 
csak részben tükrözi. Talán érdemes felidézni a 2002-es elnökválasztások eredményét, amikor a párt 
– még Jean-Marie Le Pen vezetésével – az első fordulóban 4,8 millió, a másodikban 5,5 millió 

13 Lásd: Fejérdy Gergely: „Helyhatósági választások és új kormány Franciaországban”. MKI-elemzések, No. 9. 2014. 
http://hiia.hu/documents/10194/15606/Fejerdy2.pdf/330cda58-0180-471b-88e8-f2c92c08c957, 2014. május 16.

14 Vö.: „Élections européennes 2014”. Ministère de l’intérieur, http://elections.interieur.gouv.fr/ER2014/FE.html. Le-
töltés ideje: 2014. június 11.

15 Franciaország korábban 72 mandátummal rendelkezett az Európai Parlamentben. A lisszaboni szerződés két új 
képviselői helyet biztosít számára. 2009-ben ez még gondot jelentett, mert a szerződés akkor még ratifikálásra várt, 
így a jelenlegi az első olyan alkalom, hogy valóban választás útján, direkt kerülhetnek az adott létszámban a francia 
képviselők az Európai Parlamentbe.

16 „44,6 millions électeurs français au 1er mars 2014”. Insee.fr, http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_
id=if3. Letöltés ideje: 2014. május 31.

17 „Taux de participation aux élections européennes”. Insee.fr, http://insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=98&ref_
id=Electionseurope. Letöltés ideje: 2014. május 31.

http://hiia.hu/documents/10194/15606/Fejerdy2.pdf/330cda58-0180-471b-88e8-f2c92c08c957
http://elections.interieur.gouv.fr/ER2014/FE.html
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=if3
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=if3
http://insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=98&ref_id=Electionseurope
http://insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=98&ref_id=Electionseurope
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voksot kapott. Tizenkét évvel később, egy általánosságban kisebb jelentőségűnek tartott szavazáson 
az FN nem érte el az eddig maximálisnak mondható eredményét. A szélsőjobboldali politikai formá-
ció 2014-es teljesítménye természetesen mindezek fényében sem relativizálható, hiszen jól mutatja a 
francia társadalom egy részének az Európai Unióból, de leginkább a hagyományos pártokból való ki-
ábrándultságát, illetve a Franciaország állampolgárai által megélt félelmek súlyosságát. Nem hagyhat-
juk azt sem figyelmen kívül, hogy az 1972-ben alapított FN először került ki győztesen egy nemzeti 
szintű választási versengésből, ám ennek szimbolikus üzenete súlyos politikai következményekkel 
járhat Franciaországban.

A választási eredményeket tanulmányozva talán érdemes két további tényezőre is felhívni a fi-
gyelmet az FN-nel kapcsolatban. Egyrészt a pártra szavazók motivációjára, másrészt a voksokat leadó 
személyek társadalmi helyzetére. A közvélemény-kutató intézetek felmérései alapján a Marine Le 
Pen pártját támogatók 85 százaléka elsősorban a bevándorlás problémája miatt választotta az FN-t. 
Az indokok között a második helyen (53 százalék) a Franciaország biztonsága miatti aggodalom volt, 
míg csak harmadikként (48 százalék) említik a munkanélküliséget, negyedikként (44 százalék) pedig 
a vásárlóerő csökkenését.18 Jóllehet az egyes kérdéskörök összefüggnek, nem lehet egyértelműen azt 
mondani, hogy az FN-re a gazdasági válság áldozatai szavaztak a leginkább. A május 25-én urnákhoz 
járuló és az FN-t választó francia állampolgárok társadalmi összetételének vizsgálata is ezt a megál-
lapítást erősíti meg. A felmérések azt mutatják, hogy a pártra voksolók 37 százaléka a munkanélkü-
liek, 38 százaléka az egyszerű alkalmazottak és 43 százaléka a munkások köréből került ki. Jelentős 
létszámban (30 százalék) szavaztak a 35 évnél fiatalabbak is az FN-re. Megállapítható továbbá, hogy 
az iskolai végzettséggel fordítottan arányosan nő a szélsőséges párt támogatottsága.

Mindezekből az adatokból leszűrhető, hogy inkább a sebezhetőbb, szegényebb társadalmi cso-
portok támogatták az FN jelöltjeit, ami korántsem újdonság, és okai is racionálisan magyarázhatók.19 
Talán a két dolog, ami a 2014-es választások alkalmával szembetűnő, hogy – a korábbiakkal ellen-
tétben – a Marine Le Pen vezette pártot támogatók már nem szégyellik, hanem nyíltan felvállalják a 
politikai meggyőződésüket, illetve hogy nem elhanyagolható mértékben szélesedik az FN társadalmi 
bázisa. Ez utóbbi egyértelműen a hagyományos nagypártokkal való elégedetlenségben gyökerezik.

A szélsőjobboldali politikai formáció május 25-i győzelme abból a szempontból is újdonságként 
értékelhető, hogy 24 képviselővel – a megfelelő partnerek bevonásával – önálló frakciót alakító té-
nyezővé válhat az Európai Parlamentben.20 Az FN az euroszkeptikusok vezetőjeként kíván fellépni, 
és a pénzügyi dotáció, illetve a további jogosítványok érdekében önálló csoport létrehozásán fára-
dozik. A 2014. június 11-i tárgyalások nem jártak végleges sikerrel,21 így továbbra sem biztos, hogy 
Marine Le Pen remélt célja megvalósul. Mindazonáltal, a 2014-es választások után különösen népes, 
ún. euroszkeptikus tábor meghatározó szereplője lett a francia Nemzeti Front. Ezzel párhuzamosan 
a francia belpolitikai palettán megkérdőjelezhetetlenül, megkerülhetetlen erőként jelentkezik Marine 
Le Pen pártja, ami egyfajta földindulást provokált a francia elit köreiben.

18 Edouard de Maréchal: „Ces élécteurs qui ont fait du Front national le premier parti de France”. Le Figaro.fr, http://
www.lefigaro.fr/elections/europeennes-2014/2014/05/26/01053-20140526ARTFIG00014-ces-electeurs-qui-ont-fait-
du-front-national-le-premier-parti-de-france.php. Letöltés ideje: 2014. május 27.

19 Lásd pl. N. Szebeni Géza: „A negyedik lovas” című, 2012-ben közzétett tanulmányát: http://www.grotius.hu/publ/
displ.asp?id=PPDHMR. Letöltés ideje: 2014. június 5.

20 Az EP-n belüli frakció alakításához minimum 7 tagországból, legalább 25 képviselőre van szükség.
21 Vö.: Jean-Pierre Stroobant et al.: „Les laborieuses fiançailles des groupes populistes européens”. Le Monde.

fr, http://abonnes.lemonde.fr/politique/article/2014/06/12/les-laborieuses-fiancailles-des-groupes-populistes-
europeens_4436829_823448.html. Letöltés ideje: 2014. június 13.

http://www.lefigaro.fr/elections/europeennes-2014/2014/05/26/01053-20140526ARTFIG00014-ces-electeurs-qui-ont-fait-du-front-national-le-premier-parti-de-france.php
http://www.lefigaro.fr/elections/europeennes-2014/2014/05/26/01053-20140526ARTFIG00014-ces-electeurs-qui-ont-fait-du-front-national-le-premier-parti-de-france.php
http://www.lefigaro.fr/elections/europeennes-2014/2014/05/26/01053-20140526ARTFIG00014-ces-electeurs-qui-ont-fait-du-front-national-le-premier-parti-de-france.php
http://www.grotius.hu/publ/displ.asp?id=PPDHMR
http://www.grotius.hu/publ/displ.asp?id=PPDHMR
http://abonnes.lemonde.fr/politique/article/2014/06/12/les-laborieuses-fiancailles-des-groupes-populistes-europeens_4436829_823448.html
http://abonnes.lemonde.fr/politique/article/2014/06/12/les-laborieuses-fiancailles-des-groupes-populistes-europeens_4436829_823448.html
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Az EP-választások következményei a francia bel- és külpolitikában

Az idei európai parlamenti választások legfontosabb üzenete a két hagyományos nagy fran-
cia politikai formációnak, az UMP-nek és a Szocialista Pártnak (Parti Socialiste, PS) szólt. 
A május 25-i voksolás legnagyobb vesztese ez a két párt.

Az UMP agóniája?

A jobbközép UMP, amely pontosan az FN 2002-es előretörése kapcsán jött létre (akkor még az „Unió 
az elnöki többségért” nevet viselte), 2012 óta látványos belső hatalmi válságban őrlődik. Az, hogy az 
európai parlamenti választásokon az UMP a Nemzeti Front mögé, a második helyre szorult, súlyos 
vereséget jelent a jobbközép párt számára. A május 25-i voksolás kimenetele azonnal felszínre hozta 
a már a kampányidőszak alatt is érezhető belső feszültségeket.22 A vereségként megélt eredmény 
tovább rontotta az UMP elnökének, Jean-François Copénak az egyébként is kényes helyzetét. A jobb-
közép politikus nemcsak a 2012 őszén tartott tisztújító szavazáson François Fillon volt miniszterel-
nökkel szemben szerzett kicsiny többsége és a belső széthúzás miatt érezhette ingatagnak az amúgy 
is folyamatosan gyengülő hatalmát, hanem a 2012-es elnökválasztási kampány finanszírozása körül 
kirobbant botrány következtében is. A Le Point nevű hetilap már 2014 márciusában személyesen 
Jean-François Copét vádolta azzal, hogy tudott a Bygmalion cég által kiállított fiktív számlákról. Az 
európai választások másnapján Jérôme Lavrilleux, az UMP elnökének irodavezetője a BFMTV-ben 
bevallotta, hogy valóban történtek visszaélések a 2012-es elnökválasztási kampány idején. Így a má-
jus 27-ére összehívott pártvezetőségi értekezlet 2014. június 15-i hatállyal lemondásra kényszerítette 
Jean-François Copét. Az időpont megválasztásában vélhetőleg szerepet játszott a labdarúgó-világ-
bajnokság első francia meccsének dátuma is, mert így kevésbé látványosan távozhatott a pártelnök.

Az UMP irányítását átmenetileg három volt miniszterelnök vette át: Alain Juppé, François Fillon 
és Jean-Pierre Raffarin, a főtitkári posztot pedig Luc Chatel kapta meg. Az új vezetés számára a 
legnagyobb kihívás a párt egységének megőrzése, egyáltalán fennmaradásának biztosítása, illetve a 
2017-es elnökválasztásokra egy konszenzusos jelölt kiválasztása. Alapvető ügyekben sem egysége-
sek az álláspontok: az előválasztások megtartásának, illetve a párt által az elnöki posztra jelölendő 
személynek a kérdése éles megosztottságot szül. Érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy a politikai 
formációt vezető triumvirátus tagjai közül François Fillon nyíltan államfőjelölt, míg Alain Juppé, 
Bordeaux polgármestere szintén nem zárja ki a 2017-es ringbe szállás lehetőségét. Az UMP jövőjét 
tovább bonyolítja, hogy még néhány más aspiráns neve is ismert vagy feltételezhető, többek között a 
politikától elvileg magát távoltartó exelnök, Nicolas Sarkozyé is. A politikus gyakorlatilag 2012 óta 
nem zárja ki a visszatérés gondolatát, csak az alkalmas pillanatra vár. A párton belüli jelenlegi meg-
osztottság miatt a Sarkozy elnökségének idejére való emlékezés sokakban nosztalgiát ébreszt, így a 
politikus népszerűsége és befolyása azóta is jelentős. Bár népszerűsége csökkenést mutat, az európai 
parlamenti választások után is az első számú jelölt maradt, és a legnagyobb támogatást élvezi az UMP-

22 2014. április 15-én például Laurent Wauquiez, az UMP alelnöke, aki 2010–2011 között az európai ügyekért felelős 
francia miniszter volt, nyíltan ellenezte az UMP választási stratégiáját. Mások, mint például Rachida Dati, elfogad-
ták ugyan, de már a kihirdetése pillanatától kritizálták azt. Vö.: Judith Waintraub: „L’UMP s’entend sur une stratégie 
pour les européennes”. Le Figaro.fr, http://www.lefigaro.fr/politique/2014/04/16/01002-20140416ARTFIG00338-l-
ump-s-entend-sur-une-strategie-pour-les-europeennes.php. Letöltés ideje: 2014. május 29. Laurent Wauquiez meg-
jelentetett egy könyvet is, amelyben többek között a schengeni szerződésből való kilépést, illetve a hatok Európájá-
nak szorosabb együttműködését szorgalmazza. Laurent Wauquiez: Europe: il faut tout changer. Paris: Odile Jacob, 
2014. 180. o.

http://www.lefigaro.fr/politique/2014/04/16/01002-20140416ARTFIG00338-l-ump-s-entend-sur-une-strategie-pour-les-europeennes.php
http://www.lefigaro.fr/politique/2014/04/16/01002-20140416ARTFIG00338-l-ump-s-entend-sur-une-strategie-pour-les-europeennes.php
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szimpatizánsok körében François Hollande-dal szemben.23 Még volt ellenfele, az exminiszterelnök 
Dominique de Villepin is őt vagy Alain Juppét látná megfelelő jelöltnek.24

Sarkozy ráadásul, csakúgy mint a helyhatósági választások előtt, ötoldalas cikkben fejtette ki 
az Európával kapcsolatos véleményét, s az május 22-én párhuzamosan jelent meg a francia Le Point 
magazinban és a német Die Welt napilapban.25 Ennek egyes kijelentései, mint például a schengeni 
szerződés azonnali felfüggesztésének javaslata, jól mutatják, hogy a volt elnök az UMP-ből kiábrán-
dult, korábbi FN-támogatók közül szeretne szavazókat visszahódítani. Noha a volt elnök sorainak 
közvetlen hatásuk nemigen volt a május 25-i választások eredményére, mindenképpen rávilágítottak 
arra, hogy Sarkozy aktívan, konkrét javaslatokkal, merész reformokkal is felkészülten áll az állam-
fői mandátumért folyó újabb küzdelem elé. Ez a lebegtetett jelöltség tovább gyengíti az UMP-t, és 
megerősíti a párt jövőjét illető állandósult bizonytalanságot. Az új vezetőség első lépései arra utalnak, 
hogy Sarkozy befolyását szeretnék csökkenteni,26 de vélhetően jelentős döntések csak a novemberben 
esedékes kongresszuson fognak születni.

2014. május 25-e után tehát a legnagyobb francia ellenzéki párt nem tudott megerősödni, hanem 
tovább gyengült, belső megosztottsága is megmaradt, még ha külsőleg továbbra is megpróbál egyfajta 
látszategységet felmutatni.

„Kiütött” francia kormányzópárt és államfő?

A jelenleg a hatalmat gyakorló Szocialista Párt, az UMP-hez hasonlóan, szintén vereséget szenvedett, 
jóllehet a képviselőinek a száma csak 1 fővel csökkent az előző ciklushoz képest.27 Noha illúziói sen-
kinek sem voltak, kevesen gondolták, hogy a balközép formációnak sikerül még az 1994-es negatív 
rekordot is megdöntenie: akkor ugyanis a szavazatok 14,49 százalékát szerezte meg, most viszont csak 
13,98 százalékot kapott.28 A Szocialista Párt tehát a helyhatósági választások után újból szembesülni 
kényszerült csökkenő népszerűségével, illetve az FN-re leadott voksokon keresztül a francia társada-
lomnak a végrehajtó hatalommal szembeni elégedetlenségével is.

A helyzet súlyosságát mutatta, hogy François Hollande május 26-án reggel tanácskozásra hívta 
Manuel Valls miniszterelnököt és több kormánytagot is, hogy a vereségből levonják a tanulságokat. 
Az államfő aznap esti televíziós beszédében megpróbálta bizonyítani, hogy megértette a választók 
üzenetét. Többek között kijelentette: „Európa érthetetlenné vált, tudom jól, még az államok számára 
is. Ez nem folytatódhat, Európának egyszerűnek, egyértelműnek kell lennie, hogy hatékony legyen 

23 „Sarkozy opposant n˚1. à Hollande (sondage)”. Le Figaro.fr, http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/05/31/97001-
20140531FILWWW00012-sarkozy-opposant-n1-a-hollande-sondage.php. Letöltés ideje: 2014. június 13. Megjegy-
zendő, hogy június közepén a közvélemény-kutatók egy esetleges második elnökválasztási fordulóban Marine Le 
Pennel szemben Alain Juppét esélyesebbnek „hozzák”, mint Nicolas Sarkozyt. A francia választók körében Juppé 
általában is népszerűbb Sarkozynél. Vö.: „Sondages”. BFMTV, http://www.bfmtv.com/politique/sondage/. Letöltés 
ideje: 2014. június 15.

24 Lásd a 2014. június 2-án tett kijelentését: „Dominique de Villepin: »Nicolas Sarkozy est l’un des rares à pouvoir 
rassembler la droite«”. LCP, http://www.lcp.fr/videos/reportages/161112-dominique-de-villepin-nicolas-sarkozy-
est-l-un-des-rares-a-pouvoir-rassembler-la-droite. Letöltés ideje: 2014. június 5.

25 Nicolas Sarkozy: „L’Europe ou le déclin”. Le Point, No. 2175. http://www.lepoint.fr/europeennes-2014/exclusif-
nicolas-sarkozy-s-exprime-dans-le-point-21-05-2014-1826581_2095.php, 2014. május 22.

26 „UMP suspend le contrat d’Eric Cesari ex-directeur général du parti”. Le Monde.fr, http://abonnes.lemonde.fr/politique/
article/2014/06/16/l-ump-suspend-le-contrat-d-eric-cesari-ex-directeur-general-du-parti_4439264_823448.html. 
Letöltés ideje: 2014. június 16.

27 Franciaország 2004-ben 31, 2009-ben csak 14 szocialista képviselőt küldött az Európai Parlamentbe.
28 „Participation aux élections européennes”. france-politique.fr, http://www.france-politique.fr/elections-

europeennes.htm. Letöltés ideje: 2014. június 16.

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/05/31/97001-20140531FILWWW00012-sarkozy-opposant-n1-a-hollande-sondage.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/05/31/97001-20140531FILWWW00012-sarkozy-opposant-n1-a-hollande-sondage.php
http://www.bfmtv.com/politique/sondage/
http://www.lcp.fr/videos/reportages/161112-dominique-de-villepin-nicolas-sarkozy-est-l-un-des-rares-a-pouvoir-rassembler-la-droite
http://www.lcp.fr/videos/reportages/161112-dominique-de-villepin-nicolas-sarkozy-est-l-un-des-rares-a-pouvoir-rassembler-la-droite
http://www.lepoint.fr/europeennes-2014/exclusif-nicolas-sarkozy-s-exprime-dans-le-point-21-05-2014-1826581_2095.php
http://www.lepoint.fr/europeennes-2014/exclusif-nicolas-sarkozy-s-exprime-dans-le-point-21-05-2014-1826581_2095.php
http://abonnes.lemonde.fr/politique/article/2014/06/16/l-ump-suspend-le-contrat-d-eric-cesari-ex-directeur-general-du-parti_4439264_823448.html
http://abonnes.lemonde.fr/politique/article/2014/06/16/l-ump-suspend-le-contrat-d-eric-cesari-ex-directeur-general-du-parti_4439264_823448.html
http://www.france-politique.fr/elections-europeennes.htm
http://www.france-politique.fr/elections-europeennes.htm
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ott, ahol számítanak rá, és vissza kell vonulnia onnan, ahol nincs rá szükség.”29 Beszédében ugyanak-
kor azt is megerősítette, hogy semmilyen új változtatásra nem készül, hanem a helyhatósági választá-
sok után meghirdetett program megvalósítását kívánja folytatni. Többek között ismét megismételte a 
Manuel Valls által május közepén bejelentett adócsökkentés, illetve a megyerendszer újraszabásának 
már korábban napirendre tűzött tervét is. Ezek az elképzelések alig néhány hét alatt testet öltöttek, 
de a francia lakosság körében a jelenlegi végrehajtó hatalommal szemben érzett bizalmatlanságot 
nem voltak képesek még kismértékben sem eloszlatni. Ennek következtében, többek közt, François 
Hollande júniusra elérte az 1958 óta mért legalacsonyabb elnöki népszerűséget, 16 százalékot.30

A kettős választási vereség után az államfőnek nemigen maradt mozgástere. François Hollande 
ugyanis kénytelen a Szocialista Párton belül egyre növekvő elégedetlenséggel, megosztottsággal, il-
letve a hagyományos szavazótábor összezsugorodásával és a radikális baloldallal is számolni. Nem 
hagyhatja figyelmen kívül az ország olyan – a korábbi ígéretei ellenére – javulni nem akaró mutatóit, 
mint a munkanélküliség, az államháztartási hiány, az államadósság és a gazdasági növekedés nehéz-
ségei, stb. Az elemzők, mindezt figyelembe véve, általában két forgatókönyvet tartottak valószínűnek 
François Hollande részéről május 25-e után. Az egyik esetben az államfő a saját személyét helyezi 
előtérbe, míg a második variációnál miniszterelnöke aktivitása mögé húzódik, és csak jelentősebb 
nemzetközi kérdésekben ad hangot a véleményének. Az elmúlt hetek során – elég, ha a normandiai 
partraszállás 70. évfordulója körüli találkozókra gondolunk – inkább az utóbbi stratégia mutatkozott 
meg.

Megjegyzendő, hogy a voksolás után további, irreálisnak tűnő elképzelések is felmerültek a fran-
cia elnök lehetséges stratégiáját illetően. Például az, hogy lemond államfői posztjáról. Ilyesmi 1924-
ben történt utoljára Franciaországban, ma azonban gyakorlatilag elképzelhetetlen. Az is felvetődött, 
hogy François Hollande, hogy kivezesse magát és pártját az alagútból, Charles de Gaulle-hoz hason-
lóan egyfajta „öngyilkos” referendumba menekül.

A helyes stratégia kiválasztása egyrészt az államfő személyes, másrészt a nevével összefüggő po-
litikai pártformáció jövője vonatkozásában sem mindegy, s az elnök ennek láthatóan tudatában van. 
Bár 2017-es újraválasztása jelenleg kizártnak mondható, az Élysée-palota jelenlegi ura egyelőre nem 
úgy viselkedik, mint aki már teljesen lemondott arról. Saját maga és pártja megmentése érdekében 
megpróbál profi kommunikációs technikákkal élni és olyan eseményeken részt venni, ahol széles 
körű szimpátiát válthat ki. Ebből a szempontból a francia végrehajtó hatalomnak például kapóra jött a 
labdarúgó VB: a párizsi vezetés a francia válogatott győzelmeinek pozitív hatásait kívánja kiaknázni. 
Ez a világméretű sportesemény ráadásul arra is alkalmas, hogy a francia hatóságok néhány kevésbé 
népszerű intézkedést gyakorlatilag észrevétlenül vezessenek be.

A párizsi vezetés megpróbál a nemzetközi kapcsolatok területén is egyfajta fokozott aktivitást 
mutatni – pontosan Franciaország erejének demonstrálására –, amitől mind bel-, mind külpolitikai 
hasznot remél. A találkozók, fórumok, egyeztetések jó eszközt kínálnak arra, hogy feledtethető le-
gyen az FN győzelme utáni első sokk. Franciaország, mely a 20. századi európai integrációs folyamat 
alapító állama, nem szeretne veszíteni az EU-n belüli befolyásából a május 25-i eredmény ellenére 
sem. Párizs számára tehát fontos az Európai Bizottság összetételének a kérdése is. Talán nem véletlen, 
29 „Allocution du Président de la République à la suite des élections européennes” Elysee.fr, http://www.elysee.fr/

declarations/article/allocution-du-president-de-la-republique-a-la-suite-des-elections-europeennes-2/. Letöltés ide-
je: 2014. május 28.

30 Jacques Chirac 2006 végén, második mandátumát befejezve élvezett hasonló támogatottságot, de nem két év-
vel megválasztása után. A közvélemény-kutatók szerint Dominique Strauss-Kahn, ha visszatérne a politikába, 
már most 22 százalékos támogatottságnak örvendene, sokkal nagyobbnak, mint François Hollande. Vö.: Carl 
Meeus: „François Hollande toujour au plus bas”. Le Figaro.fr, http://www.lefigaro.fr/politique/2014/06/05/01002-
20140605ARTFIG00125-sondage-francois-hollande-toujours-au-plus-bas.php. Letöltés ideje: 2014. június 6.

http://www.elysee.fr/declarations/article/allocution-du-president-de-la-republique-a-la-suite-des-elections-europeennes-2/
http://www.elysee.fr/declarations/article/allocution-du-president-de-la-republique-a-la-suite-des-elections-europeennes-2/
http://www.lefigaro.fr/politique/2014/06/05/01002-20140605ARTFIG00125-sondage-francois-hollande-toujours-au-plus-bas.php
http://www.lefigaro.fr/politique/2014/06/05/01002-20140605ARTFIG00125-sondage-francois-hollande-toujours-au-plus-bas.php
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hogy a szervezet élére jelölt kompromisszumos személyiségek között több francia politikus – például 
Michel Barnier és Christine Lagarde – neve is felröppent a sajtóban. Azonban egyelőre úgy tűnik, 
hogy a párizsi végrehajtó hatalom befolyása, minden törekvése ellenére, háttérbe szorult ezekben a 
kérdésekben.

* * *

Összegzésként megállapítható, hogy Franciaországban az európai parlamenti választások nem 
elsősorban az Európát érintő kérdésekről szóltak, hanem sokkal inkább a nagy tradicionális 
politikai pártokkal való elégedetlenség mutatkozott meg. Talán ennek tudható be, hogy nem 

csökkent, hanem kismértékben növekedett is a szavazáson részt vevők aránya. Noha az eredmény 
jól prognosztizálható volt, mégis sokkhatást váltott ki a francia politikai elitben. A szélsőjobboldali 
győzelem földrengésszerű változásokat generált mind a jobb-, mind pedig a baloldalon. Az ellenzéki 
UMP és a kormányon lévő Szocialista Párt elsősorban a 2017-es elnökválasztások perspektívájában 
elemezte az eredményeket. A Front National győzelme nem csupán a Franciaországban felerősödő 
EU-ellenességről ad számot, hanem a francia társadalom romló „közérzetéről” is. Mindennek követ-
kezményeként várhatóan Párizsnak a közös európai ügyek terén való befolyása is csökken és némi-
képp átalakul.

Horvátország és szlovénia
Szilágyi Imre

Választási adatok

A mintegy kétmillió lakosú Szlovéniában nyolc, a közel négymillió-háromszázezer lakosú Hor-
vátországban tizenegy EP-képviselő megválasztása érdekében folyt a küzdelem. Szlovéniá-
ban ez immár a harmadik ilyen választás volt, míg a teljes jogú tagságot 2013-ban elnyert 

Horvátországban az első.

Részvételi arány Szlovéniában31

2004: 28,35% 2009: 28,37% 2014: 24,55%

Részvételi adatok Szlovéniában

31 Az összes szlovén választási adat forrása: „Volitve v Evropski parlament 2014”. Republika Slovenija. Državna 
volilna komisija, http://www.volitve.gov.si/ep2014/udel_ve.html, 2014. május 25.

Leadott szavazatok száma:
Érvényes szavazatok száma:
Érvénytelen szavazatok száma:

419.661
402.071
  17.590

http://www.volitve.gov.si/ep2014/udel_ve.html
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Eredmények
A 16 induló pártból, pártszövetségből és listából ötnek a jelöltjei jutottak be:

A párt vagy lista neve A leadott 
szavazatok száma

Elért 
százalék

Mandátumok 
száma

Slovenska Demokratska Stranka, SDS 99.643 24,78% 3
NSi in SLS 66.760 16,60% 2
Verjamem! Lista Dr. Igorja Šoltesa 41.525 10,33% 1
Demokratična Stranka Upokojencev Slovenije, 
DeSUS 32.662   8,12% 1

Socialni Demokrati in Stranka Evropskih 
Socialistov 32.484   8,08% 1

Az elveszett szavazatok aránya tehát Szlovéniában mintegy 35 százalék.

Részvételi arány Horvátországban32

Részvételi adatok Horvátországban

Eredmények
A 25 induló pártból, pártszövetségből négynek a jelöltjei jutottak be:

A párt vagy szövetség neve A leadott szavazatok 
száma Elért százalék Mandátumok 

száma

HDZ és szövetségesei 381.844 41,42% 6
Kukurikú-koalíció 275.904 29,93% 4
ORaH   86.806   9,42% 1
HDSSB és szövetségesei   63.437   6,88% 0

Az elveszett szavazatok aránya tehát Horvátországban nem éri el a 20 százalékot.

32 Az összes horvát választási adat forrása: „Državno Izborno Povjerenstvo Republike Hrvatske. Konačni rezultati 
izbora za članove u europski parlament iz Republike Hrvatske. Utvrđeni i objavljeni 9. lipnja 2014”. IZBORI, http://
www.izbori.hr/2014EUParlament/rezult/pdf/EUP2014_konacni_rezultati.pdf. Letöltés ideje: 2014. június 10.

2014: 25,24%

Leadott szavazatok száma:
Érvényes szavazatok száma:
Érvénytelen szavazatok száma:

950.980
921.904
  29.076

http://www.izbori.hr/2014EUParlament/rezult/pdf/EUP2014_konacni_rezultati.pdf
http://www.izbori.hr/2014EUParlament/rezult/pdf/EUP2014_konacni_rezultati.pdf
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A választási eljárás sajátosságai

A választási eredményeket mindkét országban befolyásolja a preferenciális szavazati rendszer.33 
Szlovéniában a törvény nem említ választási küszöböt, a d’Hondt-rendszer alapján a listára 
leadott szavazat a döntő. „A jelöltlistából annyi jelöltet választanak meg, ahány mandátumot 

a lista elnyert. Azok a jelöltek nyerik el a mandátumot, akik a legtöbb preferenciális szavazatot kap-
ják” (13. szakasz). Horvátországban hasonló rendszer működik, de a törvény 25. szakasza kimondja, 
hogy az a lista vehet részt a mandátumok elosztásában, amely a leadott szavazatoknak legalább 
5 százalékát megszerzi. Bár a HDSSB és szövetségeseinek listája elérte az 5 százalékos küszöböt, a 
választási bizottság a választási törvény 26. szakaszára hivatkozva nem juttatott nekik mandátumot.

A választási törvény mindkét országban biztosítani kívánja a nemek egyenlő indulási esélyeit. 
Horvátországban ez a megválasztott képviselők közötti arányban is megvalósult, Szlovéniában azon-
ban (a preferenciális szavazatok következtében) nem.

Az eredmények háttere, értelmezése és következményei

Horvátországban az egyes pártok számára kedvezőtlen közvélemény-kutatási adatok arra ösz-
tönözték mind a jobb-, mind a baloldali pártokat, hogy választási szövetséget kösse-
nek. A jelenleg ellenzékben lévő jobboldali HDZ és szövetségesei rendkívül jól szerepeltek, 

és ennek eredményeképpen a HDZ vezetője nem zárta ki az előrehozott választásokat sem. A kor-
mányzó balliberális koalíciónak (Kukurikú-koalíció) értelemszerűen nem kellett új koalíciót létre-
hoznia, pusztán azt jelentették be, hogy az EP-választáson is együtt indulnak. A horvát választás 
egyik sajátossága, hogy a 2013 őszén létrehozott, azaz a száborban képviselővel még nem rendelkező, 
ORaH elnevezésű párt képviselője ott lesz Brüsszelben. Igaz, a közvélemény-kutatások ezt már jóval 
korábban is jelezték, meglepetést tehát nem okozott. Ez a részben zöld színezetű (a fenntartható fej-
lődés mellett kiálló), de a szociáldemokrata programot is felvállaló párt az országos felmérésekben 
már egyre jobban szerepel. A választásokon rosszul szerepelt parlament párt, a Horvát Munkapárt 
(Hrvatski laburisti) vezetője viszont levonta a következtetést, és lemondott pártelnöki funkciójáról. 
Komoly eredmény viszont, hogy a vezető kormánypárt, az SDP, a már korábban kirobbant belviták 
és a választási vereség ellenére is meg tudta őrizni egységét, sőt a pártelnök/miniszterelnök jelenleg 
kissé megerősödve irányíthatja pártját és kormányát.

Ami a legfontosabb, hogy (egyetlen kivételtől eltekintve) egyik országban sem kapott man-
dátumot szélsőséges vagy euroszkeptikus párt. A kivételt a horvát jobboldali tömörülésen belüli 
egyik párt, a HSP AS képviselője, Ruža Tomašić jelenti. Joseph Daul, az Európai Néppárt képvise-
lőcsoportjának elnöke már hónapokkal a választások előtt kifogásolta, hogy az említett képviselő 
neve is ott található a HDZ által vezetett listán. Daul szerint az rendben lenne, ha Tomašić egy 
euroszkeptikus párt képviselőjeként indulna. A jobbközép HDZ listáján való szereplése azonban 
azért probléma, mert „nem lehet valakit egy olyan értékrend alapján megválasztani, amelyet az 

33 „Zakon o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske. Pročišćeni tekst zakona”. Zakon.hr, http://
www.zakon.hr/z/568/Zakon-o-izboru-%20lanova-u-Europski-parlament-iz-Republike-Hrvatske. Letöltés ideje: 
2014. június 10.; „Zakon o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament. Uradno prečiščeno 
besedilo (ZVPEP–UPB1)”. Uradni list, http://www.uradni-list.si/1/content?id=48369&part=u&highlight=Zako
n+o+volitvah+poslancev+iz+Republike+Slovenije+v+evropski+parlament+#!/Zakon-o-volitvah-poslancev-iz-
Republike-Slovenije-v-Evropski-parlament-%28uradno-precisceno-besedilo%29-%28ZVPEP-UPB1%29. Letöltés 
ideje: 2014. június 10.

http://www.zakon.hr/z/568/Zakon-o-izboru- lanova-u-Europski-parlament-iz-Republike-Hrvatske
http://www.zakon.hr/z/568/Zakon-o-izboru- lanova-u-Europski-parlament-iz-Republike-Hrvatske
http://www.uradni-list.si/1/content?id=48369&part=u&highlight=Zakon+o+volitvah+poslancev+iz+Republike+Slovenije+v+evropski+parlament+#!/Zakon-o-volitvah-poslancev-iz-Republike-Slovenije-v-Evropski-parlament-%28uradno-precisceno-besedilo%29-%28ZVPEP-UPB1%29
http://www.uradni-list.si/1/content?id=48369&part=u&highlight=Zakon+o+volitvah+poslancev+iz+Republike+Slovenije+v+evropski+parlament+#!/Zakon-o-volitvah-poslancev-iz-Republike-Slovenije-v-Evropski-parlament-%28uradno-precisceno-besedilo%29-%28ZVPEP-UPB1%29
http://www.uradni-list.si/1/content?id=48369&part=u&highlight=Zakon+o+volitvah+poslancev+iz+Republike+Slovenije+v+evropski+parlament+#!/Zakon-o-volitvah-poslancev-iz-Republike-Slovenije-v-Evropski-parlament-%28uradno-precisceno-besedilo%29-%28ZVPEP-UPB1%29
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illető nem hajlandó védelmezni” – mondta Daul.34 A HDZ abban látta a probléma megoldá-
sát, ha „a koalíciós megállapodáshoz olyan kiegészítést fűznek, amelynek értelmében Ruža Tomašić 
támogatja az Európai Néppárt frakciójának döntéseit, és az Európai Bizottság elnöki tisztségét betöltő 
személy kérdésében is a Néppárt jelöltjére szavaz, de a brit konzervatívok és reformisták soraiban ül 
majd.”35 A közös listán egyébként épp Ruža Tomašić kapta a legtöbb preferenciális szavazatot.

Szlovéniában ugyancsak a jobboldali ellenzék, az SDS, valamint két jobboldali párt (az NSi és az 
SLS) szövetsége szerezte a legtöbb szavazatot. A kormánykoalíció négy pártja közül kettő (a Socialni 
demokrati és a DeSUS) szerzett egy-egy szavazatot. A szlovénoknál szintén volt egy olyan, parlamen-
ten kívüli új „párt” (Verjamem), amely egy képviselőt Brüsszelbe küldhet. A 2014 tavaszán szervező-
dött egyesület csak 2014. június 4-én vált párttá. Ez a szervezet is kissé zöld színezetű (programjuk: 
környezetvédelem, nemzedékek közötti kapcsolat, együttélésük), de fő céljának „nemes egyszerűség-
gel” a jelenlegi válság leküzdését jelölte meg. A választások szlovéniai sajátossága, hogy ideológiai 
és személyi ellentétek miatt nem sokkal korábban szétesett a legnagyobb parlamenti párt, a fő kor-
mányzó erő, a Pozitivna Slovenija (PS). A negyedik kormánypárt, az ugyancsak sikertelenül szereplő 
Državljanska listavezetője a választások után lemondott pártelnöki tisztségéről; a viszonylag rosszul 
szerepelt szociáldemokraták elnöke hasonlóan cselekedett. A kettévált PS vezetői más utat válasz-
tottak. A párt egyik szárnyához tartozó, már korábban lemondott kormányfő, Alenka Bratušek nem 
indult az EP-választásokon. Új, szociálliberálisnak nevezett pártja még csak most szerveződik. A PS 
vezetője, egykori alapítója, Zoran Janković, akárcsak a párt többi vezetője, egyszerűen nem is reagált 
a vereségre. Ők most abban reménykednek, hogy a júliusban megtartandó előrehozott parlamenti 
választásokon megismételhetik azt a csodát, ami a 2011 végén megtartott parlamenti választásokon 
történt: a 2011 októberében megalakult párt a decemberi választásokon megszerezte az első helyet. 
A PS veresége még egy szempontból fontos. Ez ugyanis azt jelenti, hogy nem került be az EP-be az 
egyik legérdekesebb szlovén euroszkeptikus politikus (a közgazdász Jože Mencinger), aki megle-
hetősen jól ismeri az EU működését. Ő maga így jellemezte euroszkepticizmusát: „Euroszkeptikus 
vagyok, ha ez azt jelenti, hogy nem az Európai Bizottság elnökének a fejével, hanem a saját fejemmel 
gondolkodom, és hogy nem fogadom lelkesedéssel az Európai Bizottság minden cselekedetét. … Azt 
hiszem, hogy a magamfajta euroszkeptikusok hasznosak Európa számára, azok a képviselők pedig, 
akik megelégszenek azzal, hogy helyettük mások gondolkodjanak, károsak.”36 Nehéz eldönteni, hogy 
Mencinger a vereséget vajon az őt jelölő PS népszerűtlenségének vagy a saját euroszkepticizmusának 
köszönheti-e.

Az eredmények egyértelműen azt jelzik, hogy a két ország lakossága nem csupán a közvélemény-
kutatásokban fejezi ki a kormányzó balliberális pártok politikájával szembeni elégedetlenségét, ha-
nem a szavazófülkében is. Az ugyan érthető, hogy az emberek zúgolódnak az életszínvonal romlása, 
az alkalmazottak és a munkások egyre nagyobb kiszolgáltatottsága, a növekvő államadósság, az alig 
csökkenő költségvetési hiány, stb. miatt, a reakció azonban mégis kissé sajátos. Az említett jelenségek 
ugyanis csak viszonylag kis részben „köszönhetőek” a kormányok tehetetlenségének, alkalmatlansá-
gának. Okaik közé ugyanis mindenekelőtt a gazdasági világválság, a gazdaság szerkezeti problémái 
és – ami ebben az esetben kiemelt jelentőségű – éppen az EU által elvárt különféle intézkedések 
sorolhatóak.

34 „Europski pučani i dalje protiv uključivanja Ruže Tomašić na listu HDZ-a”. Večernji list, http://www.vecernji.hr/
hrvatska/epp-i-dalje-protiv-ukljucivanja-ruze-tomasic-na-listu-hdz-a-926401. Letöltés ideje: 2014. június 10.

35 Uo.
36 Borut Mekina: „Jože Mencinger: Kandidat, ki ve največ o delovanju Evropske unije”. Mladina.si, http://www.

mladina.si/156827/joze-mencinger/, 2013. május 23.

http://www.vecernji.hr/hrvatska/epp-i-dalje-protiv-ukljucivanja-ruze-tomasic-na-listu-hdz-a-926401
http://www.vecernji.hr/hrvatska/epp-i-dalje-protiv-ukljucivanja-ruze-tomasic-na-listu-hdz-a-926401
http://www.mladina.si/156827/joze-mencinger/
http://www.mladina.si/156827/joze-mencinger/
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A jövőben várható politika

Mind a kormányon lévő baloldali miniszterelnökök, mind pedig a győztes jobboldali erők 
Jean-Claude Junckert biztosították támogatásukról, Horvátországban éppúgy, mint Szlo-
véniában. Minden jel arra utal, hogy – bármi is lesz az előrehozott szlovén választások 

eredménye, illetve hogy sikerül-e kormányon maradnia a horvát Kukurikú-koalíciónak, vagy ott is 
előrehozott választásokat kell majd tartani – Horvátország és Szlovénia továbbra is az eddigi EU-po-
litikát folytatja majd. Szlovéniában részben szintén a folytatást erősíti az a tény, hogy a nyolc EP-kép-
viselőből négy már a korábbi ciklusban is tagja volt az Európai Parlamentnek. Horvátországban mind 
a bal-, mind a jobboldali EP-frakció „vezető” politikusa tapasztalt, jó diplomatának számít.

Az eddigi politika folytatása nagyjából a következőt jelenti majd: mind a két ország arra törekszik, 
hogy többé-kevésbé az EU fősodrának tekinthető áramlatokhoz csatlakozzon (lehetőleg Németország 
irányvonalát kövesse), ugyanakkor a mérsékelt változtatások híveinek mutatkoznak. Olyan változá-
sokat szorgalmaznak, amelyek a gazdaság és a munkahelyek növekedésének irányába hatnak majd,37 
és elő kívánják mozdítani a fiatalok helyzetének javítását. Szlovénia – rendkívül komoly eladósodás 
árán, és nem kis mértékben az EU-nak köszönhetően – már kifelé tart a válságból. Ezért, ahogy egy 
elemző írta, a szlovén külügyminisztériumban nincs alternatívája az EU-nak.38 Nem tapasztalható 
semmilyen jele annak, hogy a két ország politikusai el akarnának térni a lisszaboni szerződésben 
megfogalmazott elvektől, vagy hogy akár a föderalizálás kérdésében külön elképzeléseik lennének. 
A legfontosabb céljuk, hogy minél többet lehívhassanak az uniós pénzekből.

Magyar szempontból különösen figyelemre méltó az, hogy vajon pontosan mi lesz a tartalma 
annak az elképzelésnek, amit Navracsics Tibor külügyminiszter Ljubljanában így fogalmazott meg: 
„»azért jöttem, hogy szövetséget ajánljak Szlovéniának« a közép-európai, az Európai Unión belüli és 
a nemzetközi szervezetekben való együttműködésben, a nemzetközi politikában és a világgazdaság-
ban egyaránt.”39

v4-es partnereink

Az 51 mandátumos Lengyelország, a 21 mandátumos Csehország és a 13 mandátumos Szlová-
kia az Európai Parlamentben különböző „fajsúlyokat” képvisel, aminek tudata és lenyomata 
felfedezhető a három társadalom választási kedvében és az eredményekben is.

Visegrádi partnereinknél széles kínálatból választhattak azok, akiknek volt kedvük a szavazás-
hoz. Lengyelországban 12, Csehországban 39, Szlovákiában 29 formáció biztosította ezt a kínálatot. 
Mindenütt „rekordméretűen” alacsony volt a részvételi arány (Szlovákia: 13,05 százalék, Csehország 
18,20 százalék, Lengyelország 23,83 százalék). Ennek ellenére, vagy éppen ezért, sokan jutottak ke-
vés mandátumhoz: Lengyelországban 5, Csehországban 7, Szlovákiában 8 párt jutott európai parla-
menti képviselethez.

Az EP-választások legsúlyosabb tétjeit – az európai és tagállami (gazdasági, védelmi, energeti-
kai) biztonság ügyét, illetve az Unió jövőjének dilemmáit – mindhárom országban megfogalmazták, 
37 „EU potrebuje spremembe – manj Bruslja ali več Evrope?”. RTV SLO, http://www.rtvslo.si/evropska-unija/eu-

potrebuje-spremembe-manj-bruslja-ali-vec-evrope/337952, 2014. május 28.
38 Rok Pikon: „Draghi nas lahko še enkrat reši”. Finance.si, http://www.finance.si/8803373/Draghi-nas-lahko-

%C5%A1e-enkrat-re%C5%A1i, 2014. május 30.
39 „Navracsics Tibor szövetséget ajánlott Szlovéniának”. Híradó.hu, http://www.hirado.hu/2014/06/11/navracsics-

tibor-szovetseget-ajanlott-szlovenianak/, 2014. június 11.

http://www.rtvslo.si/evropska-unija/eu-potrebuje-spremembe-manj-bruslja-ali-vec-evrope/337952
http://www.rtvslo.si/evropska-unija/eu-potrebuje-spremembe-manj-bruslja-ali-vec-evrope/337952
http://www.finance.si/8803373/Draghi-nas-lahko-%C5%A1e-enkrat-re%C5%A1i
http://www.finance.si/8803373/Draghi-nas-lahko-%C5%A1e-enkrat-re%C5%A1i
http://www.hirado.hu/2014/06/11/navracsics-tibor-szovetseget-ajanlott-szlovenianak/
http://www.hirado.hu/2014/06/11/navracsics-tibor-szovetseget-ajanlott-szlovenianak/
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felvetették és vitatták a kampányok során, de Lengyelországban hangoztatták a legnagyobb nyoma-
tékkal. A lengyeleknél nemcsak az Unió, hanem a saját országuk biztonságát is veszélyeztetve látták 
a szélsőségesek európai megerősödésében. Visegrádi partnereink közül csak náluk volt valóban érzé-
kelhető, hogy ennek a választásnak vannak súlyos tétjei.

Az idei EP-választásoknak az a jellemzője, hogy a küzdelem fő tétje most nem a hagyományos 
bal- és jobboldal közötti harc, hanem a radikális unióellenesek, illetve a mérsékelt EU-szkeptikusok 
és lelkes EU-pártiak közötti erőarányok megváltozása volt, visegrádi partnereink választásában nem 
jelent meg markánsan. Egyikük sem „szabadított rá” az Európai Parlamentre jelentős arányban radi-
kális unióellenes képviselőket. A szlovákok egy radikális szkeptikust (Richard Sulík, Szabadság és 
Szolidaritás [Sloboda a Solidarita, SaS]) és egy radikális keresztényt (Branislav Škripek) küldenek a 
fő uniós arénába, a csehek három (viszonylag „langyos”) kommunista párti KSČM- (Cseh- és Morva-
ország Kommunista Pártja [Komunistická strana Čech a Moravy]) képviselőt és egy „zöld” radikális 
szkeptikust választottak. A lengyelek négy mandátumhoz juttattak egy olyan radikális jobboldali 
pártot, a KNP-t (Új Jobboldal Kongresszusa [Kongres Nowej Prawicy]), amelynek képviselőitől, 
azok megnyilvánulásaitól minden bizonnyal hangosak lesznek az EP plenáris ülései. Közöttük Janusz 
Korwin-Mikke lesz a legnevesebb, aki egyenesen fel akarja robbantani az EU-t, és lépten-nyomon 
dicséri Vlagyimir Putyin orosz elnököt.

A választási eredményekből mindhárom országban messzemenő következtetéseket vonnak le a 
saját belpolitikai erőviszonyaikra, az elkövetkező belső választásokra vonatkozóan, annak ellenére, 
hogy a mostani voksolások eredménye – éppen a rendkívül alacsony, nem reprezentatív részvételi 
arányok miatt – csak megszorításokkal kezelhető előrejelzésként, avagy a belső politikai erőviszo-
nyokat tükröző trendként.

Lengyelország

A két nagy rivális, a két jobboldali párt, a liberális Polgári Platform (Platforma Obywatelska, 
PO), illetve a keresztény-konzervatív Jog és Igazságosság (Prawo i Sprawiedliwość, PiS) 
versenyezett egymással. A 2007 óta fő kormányozó erő, a PO azonban most csak tizedszáza-

lékokkal (32,13 százalék) előzte meg az „örök másodikat”, a PiS-t (31,78 százalék), amely már tíz éve 
nem nyert választásokat. Mindkét nagy párt 19-19 mandátumot szerzett (az 51-ből). A korábbiakhoz 
képest a PO 6 mandátumot veszített, a PiS újabb 4-et szerzett. Ez a tény lehetőséget ad arra a vitára, 
hogy valójában ki is a győztes.

A második vonalban két kisebb baloldali párt küzdött egymással: a demokratikus baloldal, az 
SLD (Baloldali Demokrata Szövetség [Sojusz Lewicy Demokratycznej]), illetve az egyházellenes, 
polgárpukkasztó Palikot-féle mozgalom, a TR (A Te Mozgalmad [Twój Ruch]). Az SLD 9,44 száza-
lékot kapott, és így 5 mandátummal erősíti az uniós baloldalt. Palikot és mozgalma azonban súlyos 
vereséget szenvedett, és nem jutott mandátumhoz. A vidék és a mezőgazdasági érdekek történelmi 
pártja, a kormánykoalíció kisebbik tagja, a Lengyel Néppárt (Polskie Stronnictwo Ludowe, PSL) is 
szerzett négy mandátumot (6,8 százalék), így (a PO-val együtt) továbbra is az Európai Néppártot 
erősíti. (A konzervatív jobboldali PiS régóta az európai konzervatívok és reformerek táborának a 
tagja, most azonban felvetették, hogy esetleg átülnek a néppártiakhoz, ha azok visszafogadják őket.) 
A választások meglepetése, újdonsága, az említett radikális jobboldali párt, a KNP (7,15 százalék, 4 
mandátum) parlamenti szintre való feljutása (a rendszerváltás óta ugyanis jelen van a lengyel politikai 
közéletben).
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Az EP-választások belpolitikai következménye, hogy a kisebb jobb- és baloldali pártoknak (ame-
lyek most túlnyomórészt veszítettek) a lét és nemlét kérdéseivel kell megküzdeniük. Főként azoknak, 
amelyek korábban a két nagy pártból lemorzsolódott vagy kivált képviselőkből jöttek létre. Közülük 
néhány a szejmben is rendelkezik vagy rendelkezett frakcióval.

Az ukrán–orosz konfliktus és az országot keletről fenyegető veszély ténye a lengyelországi kam-
pánynak nagy nyomatékkal szereplő ügye volt, annál is inkább, mert – ahogy Radosław Sikorski 
lengyel külügyminiszter az utóbbi időben sokszor elmondja – Lengyelország az egyetlen olyan uniós 
tagország, amelynek van határa Oroszországgal is és Ukrajnával is. A téma és az ahhoz kapcsolódó 
veszélyérzet, a félelem jelentősen befolyásolta a kampányt, a választások légkörét és végeredményét 
is. A kormányozó Polgári Platformra leadott szavazatok számát és arányát megemelte. A kormányfő, 
Donald Tusk ugyanis arra építette fel pártja kampányát, hogy a Lengyelországot és az egész Uniót 
fenyegető veszélyre, a fegyveres konfliktus vagy a háború lehetőségére és a szövetségesi rendszert is 
veszélyeztető orosz expanzióra hívja fel a választók figyelmét. Ezt a veszélyt olyan összefüggésekben 
is gyakran kiemelte, hogy aki a PiS-re vagy a radikális jobboldalra szavaz, az azokat erősíti az EP-
ben, így tehát Putyint, mert az orosz államfő érdeke az Unió meggyengítése és megosztása.

Többen kiemelték, hogy az ukrajnai válság „segített” a kormányfőnek a választások megnyeré-
sében, mert az ország biztonságáért szorgosan tevékenykedő, igazán aggódó államférfiként lépett 
(léphetett) fel. A közvélemény-kutatások ugyanis korábban, már több mint egy éve, a PiS népszerűsé-
gének a növekedését és a PO-énak a csökkenését mutatták. A híresen oroszellenes ellenzéki PiS nem 
tehetett mást, mint ebben a főtémában a kormányfőhöz hasonló hangnemben és értelemben folytatott 
kampányt. Ezáltal a lengyel pártviszonyokban újra jelentőséget nyert a „keleti politika”.

Az Unió Ukrajnához és Oroszországhoz fűződő viszonyát, az ukrán–orosz területi és energetikai 
konfliktus tényleges és lehetséges uniós következményeit arra is felhasználták a kampányban, hogy 
az energiabiztonság egész Unióra vonatkozó kiépítésének szükségességét igazolják vele. A sürgető 
szükséglet nyomatékaként a lengyel kormányfő április elejétől hatpontos lengyel energiauniós javas-
lattal kezdett „házalni” Unió-szerte. Bár a tervezet – különféle érdekek és ellenérdekek miatt – nem 
fut be fényes karriert, a lengyel EP-választási kampány idején a kormányzó párt „felelősségteljes 
magatartását” igazolta befelé és kifelé. Bizonyította, hogy a kormányzó lengyel politikusok az Unió 
ügyeit saját belső ügyükként kezelik, illetve fordítva: bizonyos lengyel ügyek már uniós szintűként 
kezelendők.

Az ukrán–orosz konfliktus miatti aggodalom azt eredményezte, hogy Lengyelország 
euróóövezethez történő csatlakozása is a kampány erősödő témájává lépett elő. A belépés időpont-
ját korábban a lengyel pénzügy- és gazdaságpolitikusok egyre távolabbra tolták ki, de most az or-
szág biztonságának letéteményeseként került elő. A konfliktus miatti gazdasági veszélyeztetettség 
azt eredményezte, hogy egyre többen sürgetik a politikusokat: minél hamarabb csatlakozzanak az 
eurózónához, mert nagyobb biztonságot jelent, és az Unió magjához való szoros tartozás egyik fő fel-
tétele is. A lengyel külügyminiszter május 8-i parlamenti beszédében elmondta, hogy a közös valuta 
elfogadásáról szóló döntés náluk nemcsak gazdasági, hanem politikai jellemzőkkel is bír, s mindezek 
érintik az ország biztonságát is. Az euróövezet az, ahol a „mindenki egyért, egy mindenkiért” elve 
igazán kötelező érvényű az Unióban, s erre a szolidaritási elvre nekik nagy szükségük van.

A második Tusk-kormány (2011 novemberétől) miniszterelnöki és külügyminiszteri expozéi már 
erős hangsúlyt fektettek arra az új stratégiára, mely szerint Lengyelországnak az Unió központjába 
kell bekerülnie, az uniós döntéshozók, az „erősek” csoportjához kell tartoznia (ideértve az eurózó-
na-tagságot is). Kampánytéma volt annak lehetősége, hogy lengyel csúcspolitikusok egyre nagyobb 
számban juthatnak be az uniós intézmények meghatározó pozícióiba. A lengyel uniós politikai offen-
zíva eredménye az is, hogy egyre több vezető politikusuk neve merül fel az uniós csúcsszervek élére 
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kerülhető személyek neve között. A leggyakrabban Radosław Sikorskit és Donald Tuskot említik. 
Várható tehát, hogy az uniós intézmények legalább egyikének élén lengyel politikus áll majd.

Csehország

A 2014. februári kormányváltással az új cseh kormány (szociáldemokrata vezetésű, liberális és 
kereszténydemokrata hármas koalíció) jelentős fordulatot, „új kurzust” hirdetett meg az uni-
ós politikájában (is). Ez elsősorban a stabilitási és fiskális paktumhoz, a gazdasági és pénz-

ügyi unióhoz való új viszonyulásban nyilvánul meg. Ezeknek a politikáknak a stabilizálása, elmélyí-
tése és szorosabbra fűzése a korábbiakhoz – a Václav Klaus és a Polgári Demokrata Párt (Občanská 
demokratická strana, ODS) által fémjelzett cseh euroszkeptikus politikához – képest Csehország 
elsőrendű érdekévé lépett elő.

Mindez az EP-választások csehországi eredményeiben is megmutatkozott. A legerősebb 
eurooptimista pártok (a két nagy kormánypárt – a 16,12 százalékos ANO 2011, a 14,17 százalékos 
szociáldemokraták – és egy ellenzéki párt, a 15,95 százalékos TOP 09) győztesként, kis százalékará-
nyos különbségekkel, azonos számú, 4-4 mandátumot kaptak. A kereszténydemokraták (Keresztény-
demokrata Unió – Cseh Néppárt [Křesťanská a demokratická unie - Česká strana lidová], KDU-ČSL) 
3 mandátumhoz (10 százalék) jutottak. Ugyancsak 3 mandátumos (11 százalék) eredményt ért el a 
már említett, euroszkeptikusnak számító szélsőbaloldali kommunista párt (KSČM), amely korábban 
erősebb képviselettel, 4-6 mandátummal foglalt helyet az EP-ben. Az eddigi legjelentősebb, mostan-
ra törpepárttá lecsúszott polgári demokraták (ODS), az euroszkepticizmus mintapártja pedig csak 
2 mandátumot szerzett meg. Egyetlen, radikálisan euroszkeptikus új párt akadt, az SSO (Szabad 
Polgárok Pártja [Strana svobodných občanů]), amely egy mandátummal erősítheti a radikális „elle-
neseket”.

A cseh EP-választásokra (is) jellemző, hogy a most kormányozó szociáldemokraták – a korábbi-
akhoz képest – mandátumokat veszítettek: 2009-ben 7 mandátummal, most pedig csak 4-gyel vesz-
nek részt az EP munkájában. Cseh érdekesség, hogy két olyan (négymandátumos) győztes párt is 
van (ANO 2011, TOP 09), amelyek eddig nem vettek részt az Európai Parlament munkájában, mert a 
korábbi választások idején még nem léteztek.

A választások legfontosabb üzenete az Uniónak az, hogy Csehország már nem a régi euroszkeptikus 
ország, s nincsenek olyan számottevő szélsőséges erői sem, amelyek szét akarnák szedni az Uniót. 
A 21 mandátumból csak 6 jutott az euroszkeptikusoknak (polgári demokraták, kommunisták, szabad 
polgárok), így azok veszítettek, az uniópártiak pedig győztek. A kormánykoalíció EP-képviselői tehát 
erősíteni fogják mind a szocialisták, mind a néppártiak, mind a liberálisok táborát. Az ODS veresége 
miatt viszont gyengülni fognak a konzervatívok és reformerek.

Az eredményeket értékelve, a cseh kormányfő, Bohuslav Sobotka kijelentette, hogy bár a részvé-
teli arány alacsony (18,20 százalék) volt, de a csehek nem juttattak be szélsőségeseket vagy radikáli-
sokat az Európai Parlamentbe. Elfelejtette azonban, hogy a kommunista párt, három mandátumával, 
szélsőséges (bár baloldali) pártnak számít.

Az alacsony részvétel, a társadalom feltűnő érdektelensége belső vitákat eredményezett a csehek-
nél és a szlovákoknál egyaránt. Csehországban 2009-ben valamivel 28 százalék feletti volt az EP-vá-
lasztási részvétel. Az okokat abban látják, hogy a csehek számára ez csupán „másodrendű választás”. 
Ilyenkor más a választási hajlandóság és a választási viselkedés is. Az alacsony részvétel oka az uniós 
témák hiánya, illetve az azokkal szembeni közömbösség is.
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Amíg a lengyelek a maguk euróövezeti tagságát e kampányban a gazdasági és politikai bizton-
ság ügyeként hangsúlyozták, addig a csehek, az ország euróhoz való csatlakozását csak pénzügyi és 
gazdasági kérdésként kezelve, túlnyomórészt elutasítják azt. Bár a választási eredmények alapján 
Csehország lakosai az Unió ügyében „megszelídültek”, az eurózónába történő betagolódást a csehek 
négyötöde még mindig határozottan ellenzi.

A csehországi választások legfontosabb belpolitikai üzenete a vezető kormánypárt, a szociálde-
mokraták folyamatos gyengülése. (Most a sorban csak a harmadik lett, ami az őszi önkormányzati 
választások előtt intő jel.) Egyúttal azt is mutatja, hogy a legnépszerűbb párt, a csak lassan kiismer-
hető, nemrégen alapított ANO 2011, Andrej Babiš milliárdos (és a legnépszerűbb politikus) mozgal-
ma, a kormánykoalíció erős jobboldali liberális tagja még most építi ki a saját választói bázisát. Bár 
megnyerte az EP-választást, csupán négy mandátummal járó 16,13 százalékot kapott, holott ennél 
néhány százalékponttal többet jósoltak neki a felmérések. (Babiš pártelnök és pénzügyminiszter ki is 
fejezte emiatti csalódottságát.) Az is beigazolódott, hogy az alacsony részvételi arány a kis pártoknak 
kedvez, mert hét formáció is (bár egyenként kevés) mandátumhoz jutott.

A választási eredmények nyomán a cseh kormánykoalícióban feszültség keletkezhet, mert az EP-
választási sorrend nem azonos a 2013 októberében lefolytatott alsóházi választások alapján kialakult 
koalíciós rangsorral. Akkor a szociáldemokraták győztek, és mögöttük volt szorosan az ANO 2011, 
most pedig ez a sorrend felcserélődött, ami befolyásolhatja a kormánykoalíció erőviszonyait. Vita 
keletkezhet arról is, hogy melyik pártnak van joga a biztos jelölésére.

A csehországi EP-választások harmadik fontos belpolitikai üzenete az, hogy a jobboldalon is elto-
lódnak az erőviszonyok. Amíg korábban a legerősebb középjobboldali párt az ODS volt, mostanra ezt 
a pozíciót a TOP 09 vette át. Ezt nyomatékosítja az a tény is, hogy még mindig nem világos, hogy a 
Babiš-féle ANO 2011 valójában milyen párt, és melyik pártcsaládhoz tartozik. Ez annak ellenére igaz, 
hogy az Európai Parlamentben a liberálisok sorait erősíti.

Szlovákia

Az euróövezeti tagság dilemmájával már nem küszködő szlovákoknál az alacsony részvételi 
arány és a teljes érdektelenség volt az egyik fő témája a kampánynak és az utólagos értel-
mezéseknek, értékeléseknek is. Szlovákiában nemcsak a társadalom, hanem a politikusok is 

„langyosra vették” az EP-választásokat: a kampány alig észrevehető, unalmas volt. Az európai témák 
nem csupán a választók, de a politikai szereplők számára is mellékesek vagy legfeljebb másodlagosak 
voltak. A választóknak fogalmuk sincs arról, hogy milyen munkát végez a tizenhárom képviselőjük 
az Európai Parlamentben. Leginkább azt tudják – ami felháborítja és idegesíti őket –, hogy az EP-kép-
viselőknek nagyon magas a fizetésük. (Amíg a szlovák átlagbér 800 és 1000 euró között van, addig az 
EP-képviselők fizetése 7500 euró).

Az Unió legalacsonyabb részvételi arányát produkáló szlovákok még most is keresik a felelősö-
ket, még most is boncolgatják, mi lehet az érdektelenség oka. Részvételi hajlandóságban alulmúlták 
korábbi EP-választási „rekordjaikat” is: 2004-ben a jogosultak 17 százaléka, 2009-ben pedig nem 
egészen 20 százaléka ment el szavazni. A 4,4 millió választásra jogosultból alig több mint félmillióan 
vettek részt a voksolásban, és így nagyszámú (nyolc) párt kapott kisszámú (4-2-1) mandátumot.

Északi szomszédunknál az abszolút győztes a kormányfő pártja, a Smer (Irány – Szociáldemok-
rácia) lett, de a korábbi 5 EP-mandátum helyett most csak négyet szerzett meg (az országnak járó 13-
ból). A többin a jobboldali (kereszténydemokrata, polgári, liberális) pártok, közöttük a két „magyar” 
párt (az MKP és a Híd-Most, egy-egy mandátummal) osztozott. Mivel a szlovákiai jobboldal 2010 és 
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2012 között (korrupció és kormánybuktatás miatt) leszerepelt, sok apró pártra szakadt, s eddig nem 
volt képes sem az egység megteremtésére, sem a megújulásra, ezért most a jobboldali szavazatok és 
mandátumok elaprózódtak. Az eddigiekhez képest több a kérdőjel akörül, hogy a megválasztott kép-
viselők az EP melyik frakcióját erősítik majd. Ez azonban nem gátol meg több jobboldali politikust 
abban, hogy az eredményt a jobboldal győzelmeként ünnepeljék, és azt hangoztassák, hogy a jobbol-
dal 9:4 arányban legyőzte a kormányfőt és pártját.

A legnagyobb kérdőjelet a részvételi arány miértje véste bele a politikai köztudatba. Az alacsony 
részvétel miatti önvizsgálat során többen nemzetközi szégyent emlegettek, és hibákat fogalmaztak 
meg, bűnösöket neveztek meg. A hivatalos állásfoglalás képviselői (például a belügyminiszter; a cse-
heknél pedig az államfő) a médiát nevezték meg bűnösnek, mondván, hogy az csak azzal foglalko-
zott, amit az európai témákból érdekesnek tartott. A média többsége viszont a politikusokat hibáz-
tatta, némelyikük pedig megpendítette a társadalom, a választók felelősségét: a politikusok lustasága 
mellett ott szerepel a választók restsége is.

Az alacsony részvétel okai között szerepelt, hogy Szlovákiában pár hónapon belül már ötödször 
választottak (kétfordulós területi önkormányzati, kétfordulós államfői, egyfordulós EP-választások), 
tehát unták már az urnákhoz járulást. Szakértők szerint az okok között van az is, hogy a Smer szava-
zói nem mentek el szavazni. A kormányfő, Robert Fico elnökválasztási (2014. március) veresége óta 
a párt szavazói nem tudják, mit várhatnak tőle. Valójában egyik meghatározó szlovák párt sem tudta 
mozgósítani a szimpatizánsait.

Az euróövezethez tartozó Szlovákiában már hosszabb ideje beszélnek az ún. „szlovák paradoxon-
ról”: arról a különbségről, ami a szégyenletesen alacsony részvétel és a szlovákok soraiban az uniós 
intézmények iránt mért elégedettség, az Unió iránti bizalom magas foka között áll fenn. Nem tudják 
értelmezni, hogy annak a Szlovákiának, amely az Unió „kemény magjában” foglal helyet, miért eny-
nyire apatikusak, miért ennyire közömbösek a lakosai az uniós ügyekkel szemben.

Az alacsony részvételi arányt azzal mentik magukban, hogy máshol is kevesen szavaztak. A cse-
hekhez hasonlóan azzal is vigasztalják magukat, hogy bár kevesen voksoltak, de nem küldtek sem 
nacionalista, sem szélsőséges radikális képviselőket az EP-be (sőt, azt az egyet is, aki korábban ott 
volt – a Szlovák Nemzeti Párt [Slovenská národná strana, SNS] képviselőjét, Jaroslav Paškát – most 
kibuktatták). Sem a régi, sem az új, Kotleba-féle nacionalisták nem tudtak képviselőt juttatni az Eu-
rópai Parlamentbe.

A szavazókedv csökkenésének értelmezése okán felmerült a megválasztott képviselők (és az egész 
intézményrendszer) legitimitásának ereje: minél alacsonyabb a részvételi arány, annál gyengébbnek 
tekinthető a demokratikus legitimitás. De annak a veszélyét is magában hordozza, hogy nagyon keve-
sen dönthetnek egy-egy mandátumról, így kevés szavazattal is lehet befolyásolni az EP összetételét.

A választások fontos belpolitikai üzenete, hogy a kormányzó párt, a baloldali Smer dominanciája 
folyamatosan gyengül, egyre kevesebben szavaznak rá és a politikusaira. Ez olyan tendencia, amely 
2013 ősze óta tart, és az is kiolvasható belőle, hogy Robert Ficónak és pártjának a töretlen népszerűsé-
ge megingott. A választások másik belpolitikai üzenete, hogy az elaprózódott jobboldalnak meg kell 
újulnia, mert a jobboldal iránti igény továbbra is létezik a szlovák társadalomban. Szlovákiai specia-
litás a két magyar párt sikere: mindkettő szerzett egy-egy mandátumot. Sőt, most az MKP (bár csak 
egy százalékkal) legyőzte fő riválisát, a Híd-Most pártot, ami szlovákiai magyar viszonylatban több 
éve csak az önkormányzati választások során történt meg.
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melléklet

Pártok szerinti eredmények az Európai Parlamentben

EPP (Európai Néppárt képviselőcsoport/Keresztényde-
mokraták)

221 29,43%

S&D (Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsé-
ge Európai Parlamenti Képviselőcsoportja)

191 25,43%

ECR (Európai Konzervatívok és Reformerek)   70   9,32%

ALDE (Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európá-
ért)

  67   8,92%

GUE/NGL (Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal)   52   6,92%

Zöldek/ESS (A Zöldek/Európai Szabad Szövetség)  50   6,66%

EFD (Szabadság és Demokrácia Európája képviselőcso-
port)

  48   6,39%

NI (Független képviselők) – Egyik képviselőcsoporthoz 
sem tartozók

  43   5,73%

Egyéb képviselők (újonnan megválasztott képviselők, 
akik a leköszönő Parlament egyik képviselőcsoportjához 
sem tartoznak)

   9   1,20%



2014.06.30.

Európai parlamenti választások, 2014
Fejérdy, Gálik, Hamberger, Kiss J., Szilágyi

35

Részvételi arányok a tagállamokban
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Pártok szerinti eredmények a tagállamokban

A párt neve Eredmény  
%

Delegált képviselők 
száma

 
AUSZTRIA (18 képviselő, részvételi arány: 45,7%)
ÖVP: Österreichische Volkspartei 26,98% 5
SPÖ: Sozialdemokratische Partei Österreich 24,09% 5
FPÖ: Freiheitliche Partei Österreichs 19,72% 4
GRÜNE: Die Grünen - Die Grüne Alternative 14,52% 3
NEOS: NEOS - Das neue Österreich     8,14% 1

BELGIUM (21 képviselő, részvételi arány: 90%)
N-VA: Nieuw-Vlaamse Alliantie 16,35% 4
Open VLD: Open Vlaamse Liberalen en Democraten 12,51% 3
CD&V: Christen-Democratisch & Vlaams 12,22% 2
PS: Parti Socialiste 11,15% 3
MR: Mouvement Réformateur 10,32% 3
SP.A: Socialistische Partij.Anders   8,08% 1
GROEN: Groen   6,51% 1
ECOLO:
Ecologistes Confédérés pour l’Organisation de Luttes Originales   4,45% 1

CdH: Centre Démocrate Humaniste   4,32% 1
Vlaams Belang: Vlaams Belang   4,14% 1
CSP: Christlich Soziale Partei   0,19% 1

BULGÁRIA (17 képviselő, részvételi arány: 35,5%)
GERB/ГЕРБ: Citizens for European Development of Bulgaria/
Граждани за европейско развитие на България 30,40% 6

BSP/БСП: Bulgarian Socialist Party/Българска социалистическа 
партия 18,93% 4

DPS/ДПС: Movement for Rights and Freedoms/Движение за права 
и свободи 17,27% 4

ББЦ+ВМРО-БНД et al.: Coalition: BWC Bulgaria without 
Censorship + VMRO-BND Internal Macedonian Revolutionary 
Organisation-Bulgarian National Movement + Agrarian People’s 
Union ZNC + St George’s Day movement/ България без цензура 
(ББЦ) + Вътрешна македонска революционна организация-
Българско национално движение + Гергьовден (ВМРО-БНД) 
+Земеделски народен съюз (ЗНС)

10,66% 2
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RB/Реформаторски блок: Coaliton Reformist Block: Movement 
Bulgaria of the Citizens (DBG)/Democrats for Strong Bulgaria 
(DSB)/Union of Democratic Forces (SDS)/People’s Party Freedom 
and Dignity (NPSD)/Bulgarian Agrarian People’s Union (BZNS)/
Реформаторски блок: Движение „България на гражданите” (ДБГ) 
+ Демократи за силна България (ДСБ) + Съюз на демократичните 
сили (СДС) + Народна партия свобода и достойнство (НПСД) + 
Български земеделски народен съюз (БЗНС)

  6,45% 1

CIPRUS (6 képviselő, részvételi arány: 43,97%)
ΔΗΣΥ/DISY: Δημοκρατικός Συναγερμός/Democratic Rally 37,75% 2

ΑΚΕΛ/ΑΚΕL: Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού/Progressive 
Party of Working People 26,98% 2

ΔΗΚΟ/DIKO: Δημοκρατικό Κόμμα/Democratic Party 10,83% 1

ΚΣ ΕΔΕΚ/KS EDEK: ΕΔΕΚ Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών/
Movement for Social Democracy EDEK   7,68% 1

CSEH KÖZTÁRSASÁG (21 képviselő, részvételi arány: 19,5%)
ANO 2011: ANO 2011 16,13% 4
Coal. (TOP 09 + STAN): Coalition TOP 09 + Starostové a nezávislí 15,95% 4
SSD: Česká strana sociálně demokratická 14,17% 4
KSČM: Komunistická strana Čech a Moravy 10,98% 3

KDU-ČSL:
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová   9,95% 3

ODS: Občanská demokratická strana   7,67% 2
Svobodní: Strana svobodných občanů   5,24% 1

DÁNIA (13 képviselő, részvételi arány: 56,4%)
O. (DF): Dansk Folkeparti 26,60% 4
A. (S): Socialdemokratiet 19,10% 3
V. (V): Venstre, Danmarks Liberale Parti 16,70% 2
F. (SF): Socialistisk Folkeparti 10,90% 1
C. (KF): Det Konservative Folkeparti   9,20% 1
N.: Folkebevægelsen mod EU   8,00% 1
B. (RV): Det Radikale Venstre   6,50% 1

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG (73 képviselő, részvételi arány: 36%)
UKIP: United Kingdom Independence Party 26,77% 24
Lab.: Labour Party 24,74% 20
Cons.: Conservative Party 23,31% 19
GP: Green Party   7,67%   3
LDP: Liberal Democrats Party  6,69%   1
SNP: Scottish National Party  2,40%   2
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PL-PW: Plaid Cymru - Party of Wales   0,69% 1
SF: Sinn Féin   0,66% 1
DUP: Democratic Unionist Party   0,54% 1

UUP:
Ulster Unionist Party \ Conservative & Ulster Unionist Alliance

  0,35% 1

ÉSZTORSZÁG (6 képviselő, részvételi arány: 36,44%)
ER: Eesti Reformierakond 24,30% 2
KE: Eesti Keskerakond 22,40% 1
IRL: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit 13,90% 1
SDE: Sotsiaaldemokraatlik Erakond 13,60% 1
I. Tarand (Ind.): Indrek Tarand (Independent) 13,20% 1

  

FINNORSZÁG (13 képviselő, részvételi arány: 40,9%)
KOK: Kansallinen Kokoomus 22,60% 3
KESK: Suomen Keskusta 19,70% 3
PS: Perussuomalaiset 12,90% 2
SDP: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/
Finlands Socialdemokratiska Parti 12,30% 2

VAS: Vasemmistoliitto   9,30% 1
VIHR: Vihreä liitto   9,30% 1

SFP (RKP):
Svenska folkpartiet (Ruotsalainen kansanpuolue)   6,80% 1

FRANCIAORSZÁG (74 képviselő, részvételi arány: 43,5%)
FN: Front national 24,86% 23
UMP: Union pour un Mouvement Populaire 20,81% 20
PS - PRG: Parti Socialiste - Parti radical de gauche 13,98% 13

Alternative (UDI+MoDem): Coalition (Union des Démocrates et 
Indépendants + Mouvement Démocrate)   9,94% 7

Europe écologie: Europe Ecologie   8,95% 6
FG (PCF+PG+Ens.+et al.):
Coalition Front de gauche (Parti Communiste Français + Parti de 
Gauche + Ensemble + Front de gauche)

  6,33% 3

UOM: Union pour les Outre-Mer     0,00% * 1
Ind.: Indépendant     0,00% * 1

GÖRÖGORSZÁG (21 képviselő, részvételi arány: 58,2%)

ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ.: Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς/
Coalition of the Radical Left 26,60% 6

Ν.Δ/N.D.: Νέα Δημοκρατία/New Democracy 22,71% 5
X.A.: Χρυσή Αυγή/Golden Dawn   9,38% 3
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Ελιά ΔΠ / ELIA DA: Ελιά-Δημοκρατική Παράταξη/
Olive Tree-Democratic Allignement   8,02% 2

To Potami: Το ποτάμι/The River   6,61% 2
KKE: Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας/Communist Party of Greece   6,07% 2
ΑΝ.ΕΛ/ANEL: Ανεξάρτητοι     3,47%s 1

HOLLANDIA (26 képviselő, részvételi arány: 37%)
D66: Democraten 66 15,48% 4
DA: Christen Democratisch Appèl 15,18% 5
PVV: Partij voor de Vrijheid 13,32% 4
VVD: Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 12,02% 3
SP: Socialistische Partij   9,60% 2
PvdA: Partij van de Arbeid   9,40% 3

Coalition CU - SGP:
ChristenUnie - Staatkundig Gereformeerde Partij   7,67% 2

GroenLinks: GroenLinks   6,98% 2
PvdD: Partij voor de Dieren   4,21% 1

 
HORVÁTORSZÁG (11 képviselő, részvételi arány: 25,06%)

HDZ+HSP AS:
Hrvatska demokratska zajednica (EPP) + Hrvatska stranka prava dr. 
Ante Starčević (ECR) + HSS Hrvatska seljačka stranka (EPP) 

41,42% 6

SDP+HNS+HSU+SDSS+IDS:
Socijaldemokratska partija Hrvatske (S&D) + Hrvatska narodna 
stranka (ALDE) + Istarski demokratski sabor (ALDE) 

29,93% 4

ORaH: Održivi razvoj Hrvatske   9,42% 1

ÍRORSZÁG (11 képviselő, részvételi arány: 51,6%)

Ind. + other parties: Independents + other parties 25,70% 3
FF: Fianna Fáil Party 22,30% 1
FG: Fine Gael Party 22,30% 4
SF: Sinn Féin 19,50% 3

LENGYELORSZÁG (51 képviselő, részvételi arány: 22,7%)
PO: Platforma Obywatelska 32,13% 19
PiS: Prawo i Sprawiedliwość 31,78% 19
SLD: Sojusz Lewicy Demokratycznej   9,44%   5
KNP: Kongres Nowej Prawicy   7,15%   4
PSL: Polskie Stronnictwo Ludowe   6,80%   4



2014.06.30.

Európai parlamenti választások, 2014
Fejérdy, Gálik, Hamberger, Kiss J., Szilágyi

40

LETTORSZÁG (8 képviselő, részvételi arány: 60,4%)
V.: Vienotība 46,19% 4

Coal. NA (TB/LNNK+VL!): Coalition Nacionālā apvienība 
(Tēvzemei un Brīvībai/LNNK + Visu Latvijai!) 14,25% 1

Saskaņa SDP: Saskaņa Sociāldemokrātiskā partija 13,04% 1

Coal. ZZS (LZS+LZP): Coalition Zaļo un Zemnieku Savienība 
(Latvijas Zemnieku Savienība + Latvijas Zaļā Partija)   8,26% 1

LKS: Latvijas Krievu savienībā   6,38% 1

LITVÁNIA (11 képviselő, részvételi arány: 44,91%)
TS-LKD: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai 17,43% 2
LSDP: Lietuvos socialdemokratų partija 17,26% 2
LRLS: Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 16,55% 2
TT: Partija Tvarka ir teisingumas 14,25% 2
DP: Darbo partija 12,81% 1
LLRA (AWPL): Lietuvos lenkų rinkimų akcija   8,05% 1
LVZS: Lietuvos Valstiečių ir Žaliųjų Sąjunga   6,61% 1

 LUXEMBURG (6 képviselő, részvételi arány: 90%)
CSV/PCS: Chrëschtlech-Sozial Volkspartei/Parti chrétien-social 37,65% 3
Déi Gréng/Les Verts: Déi Gréng/Les Verts 15,01% 1
DP/PD: Demokratesch Partei/Parti démocratique 14,77% 1

LSAP/POSL: Lëtzebuerger Sozialistesch Aarbechterpartei/
Parti ouvrier socialiste luxembourgeois 11,75% 1

MAGYARORSZÁG (21 képviselő, részvételi arány: 28,92%)

FIDESZ - KDNP: 
idesz - Magyar Polgári Szövetség - Keresztény Demokrata Néppárt 51,48% 12

JOBBIK: Jobbik Magyarországért Mozgalom 14,67% 3
MSZP: Magyar Szocialista Párt 10,90% 2
DK: Demokratikus Koalíció   9,75% 2

Együtt-PM:
Együtt2014 (ALDE) - Párbeszéd Magyarországért (GREENS/EFA)   7,25% 1

LMP: Lehet Más a Politika   5,04% 1
 

MÁLTA (6 képviselő, részvételi arány: 74,81%)
PL/MLP: Partit Laburista/Malta Labour Party 53,39% 3
PN/NP: Partit Nazzjonalista/Nationalist Party 40,02% 3
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NÉMETORSZÁG (96 képviselő, részvételi arány: 47,9) 

CDU/CSU: Christlich Demokratische Union Deutschlands/ 
Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. 35,30% 34

SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands 27,30% 27
GRÜNE: Bündnis 90/Die Grünen 10,70% 11
DIE LINKE: DIE LINKE   7,40%   7
AfD: Alternative für Deutschland   7,10%   7
FDP: Freie Demokratische Partei   3,40%   3
FREIE WÄHLER: FREIE WÄHLER   1,50%   1
PIRATEN: Piratenpartei Deutschland   1,40%   1
Tierschutzpartei: PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ   1,20%   1
NPD: Nationaldemokratische Partei Deutschlands   1,00%   1
FAMILIE: Familien-Partei Deutschlands   0,70%   1
ÖDP: Ökologisch-Demokratische Partei   0,60%   1
Die Partei: Die Partei   0,60%   1

OLASZORSZÁG (73 képviselő, részvételi arány: 60%)
PD: Partito Democratico 40,81% 31
M5S: Movimento Cinque Stelle 21,16% 17
FI: Forza Italia 16,82% 13
LN: Lega Nord   6,16%   5

Coal. (NCD+UDC+PPI): Coalition (Nuovo Centrodestra + Unión de 
Centro Democrático + Popolari per l’Italia)   4,38%   3

L’Altra Europa – Con Tsipras: L’Altra Europa – Con Tsipras   4,03%   3
SVP: Südtiroler Volkspartei (Partito popolare sudtirolese)   0,50%   1

PORTUGÁLIA (21 képviselő, részvételi arány: 34,5%)
PS: Partido Socialista 31,49% 8

Coal. (PSD + CDS-PP): Coalition (Partido Social Democrata + 
Centro Democrático Social/Partido Popular) 27,73% 7

CDU (PCP + PEV): Coligação Democrática Unitária (Partido 
Comunista Português + Partido Ecologista os Verdes) 12,69% 3

MPT: Partido da Terra   7,15% 2
B.E.: Bloco de Esquerda   4,56% 1

ROMÁNIA (32 képviselő, részvételi arány: 32,16%)

PSD+PC+UNPR: Coalition (Partidul Social Democrat + Partidul 
Conservator + Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei) 37,60% 16

PNL: Partidul Naţional Liberal 15,00%   6
PDL: Partidul Democrat Liberal 12,23%   5
Ind. M. Diaconu: Ind. Mircea Diaconu   6,81%   1
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UDMR: Romániai Magyar Demokrata Szövetség   6,30%   2
PMP: Partidul Mișcarea Populară (People’s Movement Party)   6,21%   2

SPANYOLORSZÁG (54 képviselő, részvételi arány: 45,9%)
PP: Partido Popular 26,06% 16

PSOE/PSC: Partido Socialista Obrero Español + Partit dels 
Socialistes de Catalunya 23,00% 14

IP (IU+ICV+Anova+et al.): Coalition Izquierda Plural (Izquierda 
Unida (GUE/NGL) + Iniciativa per Catalunya Verds (GREENS/EFA) 
+ Anova Nationalist Brotherhood (GUE/NGL) + et al.)

  9,99%   6

Podemos: Por la Democracia Social   7,97%   5
UPyD: Unión Progreso y Democracia   6,50%   4

CEU (CDC+UDC+EAJ-PNV+ CCA-PNC+ CxG): Coalición por 
Europa (Convergència Democràtica de Catalunya (ALDE) + Partido 
Nacionalista Vasco (ALDE) + Unió Democràtica de Catalunya (EPP) 
+ Coalición Canarias + Compromiso por Galicia)

  5,44%   3

EPDD (ERC+NECat+Ind.+et al.): Coalition‚ La Izquierda por 
el derecho a Decidir’ (Esquerra Republicana de Catalunya + Nova 
Esquerra Catalana+ Independientes + et al.)

  4,02%   2

C’S : Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía   3,16%   2

LPD (BNG+EH Bildu): Coalition Los Pueblos Deciden (El Bloque 
Nacionalista Galego + Euskal Herria Bildu + et al.)   2,07%   1

Primavera Europea: Coalition Primavera Europea (Compromís 
(OTHERS) + Equo (GREENS/EFA) + Cha (GREENS/EFA) + et al.)   1,91%   1

SVÉDORSZÁG (20 képviselő, részvételi arány: 48,8%) 

S: Socialdemokraterna 24,40%   5
MP: Miljöpartiet de gröna 15,30%   4
M: Moderata Samlingspartiet 13,60%   3
FP: Folkpartiet liberalerna 10,00%   2
SD: Sverigedemokraterna   9,70%   2
C: Centerpartiet   6,50%   1
V: Vänsterpartiet   6,30%   1
KD: Kristdemokraterna   6,00%   1
FI: Feministiskt initiativs   5,30%   1

SZLOVÁKIA (13 képviselő, részvételi arány: 13%)

SMER - SD: SMER - Sociálna demokracia 24,09%   4
KDH: Kresťanskodemokratické hnutie 13,21%   2

SDKÚ - DS: Slovenská demokratická a kresťanská únia - 
Demokratická strana   7,75%   2
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OL’aNO: Obyčajní Ľudia a nezávislé osobnosti   7,46% 1
NOVA: Nová väčšina - Dohoda   6,83% 1
SaS: Sloboda a Solidarita   6,66% 1
SMK - MPK: Strana mad’arskej komunity - Magyar Közösség Pártja   6,53% 1
MOST-HID: Most-Híd   5,83% 1

SZLOVÉNIA (8 képviselő, részvételi arány: 20,96%)
SDS: Slovenska demokratska stranka 24,88% 3

Coalition (NSi + SLS): Coalition (Nova Slovenija + Slovenska 
ljudska stranka) 16,56% 2

Verjamem: Verjamem 10,48% 1
DeSUS: Demokratična stranka upokojencev Slovenije   8,14% 1
SD: Socialni demokrati   8,02% 1

* A kiadvány megjelenésekor az Európai Parlament 2014-es választási eredményeiről szóló hivatalos oldalon (http://
www.eredmenyek-valasztasok2014.eu/hu/country-results-fr-2014.html) ez az adat található. 

http://www.eredmenyek-valasztasok2014.eu/hu/country-results-fr-2014.html
http://www.eredmenyek-valasztasok2014.eu/hu/country-results-fr-2014.html
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Képviselőcsoportok pártok szerint

EPP S&D ALDE Zöldek / ESS

 Pártok Pártok Pártok Pártok

aUsztria 5 ÖVP 5 SPÖ 1 NEOS 3 GRÜNE

BelgiUm 4 CSP, CDH, CD&V 4 SP.A, PS 6 MR, OPEN-VLD 2 ECOLO, GROEN

BUlgária 4
 RB/Р.и б., GERB/

ГЕРБ
4 BSP/БСП 4 DPS/ДПС 0  

ciprUs 2 ΔΗΣΥ/DISY 2
ΚΣ ΕΔΕΚ/KS EDEK, ΔΗΚΟ/

DIKO
0  0  

cseH köztársaság 7
KDU-ČSL, Coal. 
(TOP 09 + STAN)

4 ČSSD 4 ANO 2011 0  

Dánia 1 C. (KF) 3 A. (S) 3 B. (RV), V. (V) 1 F. (SF)

egyesült királyság 0  20 LAB. 1 LDP 6
PL-PW,  

SNP, PL-PW, GP

észtország 1 IRL 1 SDE 3 KE, ER 1 I. TARAND (IND.)

Finnország 3 KOK 2 SDP 4 SFP (RKP), KESK 1 VIHR

Franciaország 20 UMP 13 PS-PRG 7 ALTERNATIVE (UDI+MODEM) 6 EUROPE ÉCOLOGIE

görögország 5 Ν.Δ/N.D. 4
TO POTAMI, Ελιά ΔΠ /

ELIA DA
0  0  

HollanDia 5 CDA 3 PVDA 7 VVD, D66 2 GROENLINKS

Horvátország 5 HDZ+HSP AS 2 SDP+HNS+HSU+SDSS+IDS 2 SDP+HNS+HSU+SDSS+IDS 1 ORAH

írország 4 FG 1 Ind. + other parties 1 Ind. + other parties 0  

lengyelország 23 PSL, PO 5 SLD   0  

lettország 2 TS-LKD 2 LSDP 3 DP, LRLS 1 LVZS

litvánia 4 V. 1 SASKANA SDP   1 LKS

lUxemBUrg 3 CSV/PCS 1 LSAP/POSL 1 DP/PD 1
DÉI GRÉNG/LES 

VERTS
magyarország 12 FIDESZ-KDNP 4 DK, MSZP   2 LMP, EGYÜTT-PM

málta 3 PN/NP 3 PL/MLP   0  

németország 34 CDU / CSU 27 SPD 4 FDP, FREIE WÄHLER 13
ÖDP, PIRATEN, 

GRÜNE

olaszország 17
SVP, Coal. 

(NCD+UDC+PPI), 
FI

31 PD   0  

portUgália 7
COAL. (PSD + 

CDS-PP)
8 PS 2 MPT 0  

románia 15
PMP, UDMR, PDL, 

PNL
16 PSD+PC+UNPR 1 IND. M. DIACONU 0  

spanyolország 17

CEU 
(CDC+UDC+EAJ-
PNV+ CCA-PNC+ 

CxG), PP

14 PSOE/PSC 8
C’S, CEU (CDC+UDC+EAJ-PNV+ 

CCA-PNC+ CxG), UPYD
4

PRIMAVERA 
EUROPEA, IP 

(IU+ICV+Anova+
et al.), EPDD 

(ERC+NECat+Ind.+
et al.)

svéDország 4 KD, M 6 FI, S 3 C, FP 4 MP

szlovákia 6
KDH, SDKÚ - DS, 

SMK - MPK, MOST-
HÍD

4 SMER - SD 1 SAS 0  

szlovénia 5
COALITION (NSI + 

SLS), SDS
1 SD 1 DESUS 1 VERJAMEM
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ECR GUE / NGL EFD NI Egyéb

 Pártok Pártok Pártok Pártok Pártok

aUsztria 0  0    4 FPÖ   

BelgiUm 4 N-VA 0    1
VLAAMS 
BELANG

  

BUlgária 2
ББЦ+ВМРО-БНД 

et al.
0        

ciprUs 0  2 ΑΚΕΛ/ΑΚΕL       

cseH köztársaság 2 ODS 3 KSČM 1 Svobodní     

Dánia 4 O. (DF) 1 N.       

egyesült királyság 20 UUP, CONS. 1 SF 24 UKIP 1 DUP   

észtország 0  0        

Finnország 2 PS 1 VAS       

Franciaország 0  4
UOM, FG 

(PCF+PG+ENS.+ET AL.)
1 IND. 23 FN   

görögország 1 ΑΝ.ΕΛ/ANEL 6 ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ.   2 KKE 3 X.A.

HollanDia 2
COALITITON 

CU-SGP
3 PVDD, SP   4 PVV   

Horvátország 1 HDZ+HSP AS 0        

írország 1 FF 4 SF       

lengyelország 19 PIS 0      4 KNP

lettország 1 LLRA (AWPL) 0  2 TT     

litvánia 1
Coal. NA (TB/
LNNK+VL!)

0  1
Coal. ZZS 

(LZS+LZP)
    

lUxemBUrg 0  0        

magyarország 0  0    3 JOBBIK   

málta 0  0        

németország 8 FAMILIE, AFD 8
TIERSCHUTZPARTEI

DIE LINKE
    2

DIE 
PARTEI, 

NPD

olaszország 0  3 L’Altra Europa – Con Tsipras 17 M5S 5 LN   

portUgália 0  4 B.E.       

románia 0  0        

spanyolország 0  11
LPD (BNG+EH Bildu), 

PODEMOS,  
 IP (IU+ICV+Anova+et al.)

      

svéDország 0  1 V 2 SD     

szlovákia 2 OL’ANO, NOVA 0        

szlovénia 0  0        

Forrás: „Election Results”. European Parliament, http://www.results-elections2014.eu, 2014. június 24.

A mellékleteket készítették: Pallagi Petra és Sisák Eszter, a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi 
Tanulmányok szakos hallgatói.


