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Európai Parlament 

(Az ír képviselők választásáról) 

 

1. Képviselet az Európai Parlamentben 

 Az Európai Parlamentet azért választják, hogy az Európai Unió 505 millió 

állampolgárának érdekeit képviselje.  Törvényhozói, költségvetési és 

felügyeleti hatáskörrel rendelkezik, melyek révén fontos szerepet játszik az 

EU jogalkotási folyamatában, az EU éves költségvetésének kialakításában és 

a gazdaság felügyeletében.  

 

 A Parlament eredetileg a tagállamok nemzeti országgyűlései által kinevezett 

képviselőkből állt, azonban az Európai Parlament képviselőit 1979 óta 

közvetlen választójog alapján választják. Az első közvetlen választásra 

Írország 15 európai parlamenti képviselőt választott, a 2004-es választásokra 

ez a szám 13-ra csökkent, 2009-ben 12-re és 2014-ben 11-re, az EU 

bővítésének megfelelően. 

 

2. Választókerületek 

 Az Európai Parlament ír képviselőit titkos szavazással választják három 

választókerületben, egyéni átruházható szavazat útján, az arányos képviselet 

elve alapján. A 11 európai parlamenti képviselő megválasztására hivatott 

választókerületek a következők: 

 

Választókerület Képviselők száma 

Dublin 

Midlands-North-West (Közép-Észak-Nyugat) 

South (Dél) 

3 

4 

4 

 

3. Európai parlamenti választások 

 Az Európai Parlament tagjait közvetlen választásokon választják öt éves 

időtartamra. Az első választásokat 1979-ben tartották.  A választásokat 

minden tagállamban egy adott, négy napos időszakban kell megtartani, 
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melyet a Miniszterek Tanácsa jelöl ki.  A választásokat általában június 

hónapban tartják, 2014-ben azonban májusban tartották. A Teruletfejlesztesi 

Miniszter es a Helyi onkormanyzat kijelöli a szavazás napját és a szavazás 

időtartamát, amelynek legalább 12 órának kell lennie 7:00 és 22:30 között. 

 

4. Ki lehet európai parlamenti képviselő? 

 Minden ír állampolgár vagy másik EU-tagállam Írország területén bejelentett 

lakóhellyel rendelkező állampolgára, aki betöltötte 21. életévét, a közösségi 

vagy nemzeti jog értelmében a szavazásból nem kizárt, és nem indul másik 

tagállamban jelöltként, indulhat Írországban az európai parlamenti képviselői 

helyért.  A hat hónapnál hosszabb börtönbüntetést töltő vagy mentális 

zavarokkal küzdő személyek a választási jelöltségből kizártak.  Bizonyos 

tevékenységek nem összeegyeztethetők a parlamenti képviselői tisztséggel, 

mint például: miniszterek, államminiszterek, a parlament (Oireachtas) 

kamaráinak képviselői, bírói testület tagjai, különböző EU-intézmények tagjai 

és tisztviselői, köztisztviselők, a védelmi erők és a rendőrség (Gardaí) főállású 

alkalmazottai. 

  

 Másik tagállamban élő ír állampolgárok jogosultak arra, hogy az adott 

országban induljanak az európai parlamenti választásokon.  Azonban a 

parlamenti választások során ugyanazon személy egyszerre csak egy 

választókerületben vagy országban lehet jelölt. 

 

5. Ki szavazhat az európai parlamenti választásokon? 

 Írországban több mint 3,2 millió regisztrált választópolgár szavazhat az 

európai parlamenti választásokon. 

 

 Szavazhat minden ír állampolgár vagy másik EU-tagállam Írország területén 

bejelentett lakóhellyel rendelkező állampolgára, aki betöltötte 18. életévét, és 

akinek neve szerepel a választói névjegyzékben.  A választói névjegyzéket 

évente állítja össze a megyei vagy a városi tanács.  A brit állampolgárok 

kivételével, azoknak az uniós állampolgároknak, akiket nem vettek fel a 
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választói névjegyzékbe az Írországban tartott korábbi európai parlamenti 

választások alkalmával, kérelmezniük kell a nyilvántartásba vételt, és ki kell 

tölteniük a törvényes nyilatkozat formanyomtatványt (EP1), amely a megyei, 

városi, illetve város- megyei tanácsoknál igényelhető. A törvényes 

nyilatkozatokat a választópolgár székhely szerinti tagállamába küldik a kettős 

szavazás elkerülése érdekében.  

 

 Az előzetes választói névjegyzéket minden év november 1-jén teszik közzé, a 

jegyzék a nyilvánosság számára a www.checktheregister.ie internetes 

oldalon, valamint könyvtárakban, postahivatalokban és egyéb középületekben 

hozzáférhető.  Az előzetes jegyzékben történő javítás november 25-ig 

kérelmezhető.  A kérelmeket a megyei hivatalvezető bírálja el, aki jogi 

végzettségű bírósági végrehajtó.  A megyei anyakönyvvezető döntése ellen 

fellebbezés nyújtható be a körzeti bíróságon.  A választói névjegyzék a 

legközelebbi február 15-én lép hatályba.  A névjegyzékben nem szereplő 

személyek kérvényezhetik felvételüket a névjegyzék kiegészítő jegyzékébe 

legkésőbb tizenöt munkanappal a szavazás napja előtt. Annak érdekében, 

hogy figyelembe tudják venni a választáson, a postai úton szavazók vagy 

különleges igényű szavazók kiegészítő listájára történő felvételhez a 

szavazást megelőző 22. munkanapon le kell adni a jelentkezést a megyei 

városi, varos-megyei tanácson.  

 

 Másik tagállamban élő ír állampolgárok jogosultak arra, hogy az adott 

országban szavazzanak az európai parlamenti választásokon.  Azonban a 

parlamenti választások során ugyanazon személy egyszerre csak egy 

választókerületben vagy országban szavazhat. 

 

6. Szavazási rend 

 Általánosságban, a választók a helyi szavazóhelyiségben személyesen adják 

le szavazatukat. A postai úton történő szavazás a következők számára 

elérhető: 
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• Írország külföldi misszióiban részt vevő rendőrök (Garda Síochána), 

védelmi erők tagjai és köztisztviselők (valamint házastársuk/élettársuk),  

• az otthon élő választók, akik fizikai betegség vagy testi fogyatékosság 

következtében nem képesek a szavazóhelyiségben szavazni,  

• azok a választók, akik bírósági döntés nyomán börtönbüntetésüket 

töltik, aminek következtében nem tudják leadni szavazatukat a kijelölt 

szavazóhelyiségben, és 

• azok a választók, akik elfoglaltságuk miatt nem tudnak a helyi 

szavazóhelyiségben szavazni (beleértve az otthoni lakcímükre 

regisztrált, de az ország másik pontján található oktatási intézménybe 

járó, nappali tagozatos diákokat). 

 

Az a személy, akit a szavazatszámláló bizottság elnöke a szavazás napján 

nem abban a választókörzetben alkalmaz, amelyikben a szavazáshoz 

nyilvántartásba vették, kérheti a levélben szavazók listájának kiegészítésébe 

történő felvételét. 

 

 A szavazás különleges módját választhatják a kórházban, szanatóriumban 

vagy hasonló intézményben tartózkodó szavazók, akik fizikai betegség vagy 

testi fogyatékosság következtében nem képesek a szavazóhelyiségben 

szavazni.  A szavazólapot elviszik nekik az adott intézménybe, és speciális 

szavazóbizottsági elnök, valamint rendőr (Garda) jelenlétében szavaznak. 

 

 Azoknak a testi fogyatékossággal élő választóknak, akiknek nehézséget jelent 

a helyi szavazókör felkeresése, engedélyezhetik a választókerületben 

található, könnyebben elérhető szavazóhelyiségben történő szavazást. 

 

7. Ki felelős a választások lebonyolításáért? 

 Három uniós választókerületi szavazatszedő bizottsági elnök felelős a 

szavazás lebonyolításáért mind a három választókerületben.  Az uniós 

választókerületi szavazatszedő bizottsági elnököket a Terulet Fejlesztesi 

Miniszter es a Helyi onkormanyzat jeloli ki .A szavazás lebonyolításáért az 
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összes megyében és városban egy helyi uniós szavazatszedő bizottsági 

elnök felelős.  A szavazatszedő bizottsági elnök kötelezően a megyei 

hivatalvezető, illetve Dublin és Cork esetében a városi vagy megyei seriff. 

        

8. Jelöltállítás  

 A jelölt nemzetiségétől függően a jelölési időszak egy vagy két hét lehet. Ez 

lehetővé teszi a következőkben ismertetett jóváhagyási folyamat lefolytatását. 

 

• A jelöltállítási időszak körülbelül 6 héttel a szavazás napja előtt 

kezdődik. 

• Az Írországon és az Egyesült Királyságon kívüli tagállamok 

állampolgárai esetén érvényes egyhetes jelöltállítási időszak körülbelül 

5 héttel a szavazás napja előtt ér véget. 

• Az ír és brit állampolgárok esetén érvényes kéthetes jelöltállítási 

időszak körülbelül 4 héttel a szavazás napja előtt ér véget. 

 

Az uniós választókerületi szavazatszedő bizottsági elnök az általa kiadott 

választási hirdetményben jelöli meg a jelölések befogadásának pontos idejét. 

 

Valaki indulhat jelöltként vagy jelölheti egy, a választókerülethez tartozó 

ajánló.  Egy adott jelölt csak egyetlen választókerületben indulhat.  Bejegyzett 

politikai pártok jelöltje által benyújtott nevezési laphoz mellékelni kell a 

politikai hovatartozás igazolását. Ha nem mellékelik az igazolást, a következő 

eljárások közül valamelyiket végre kell hajtani a jelölések befogadásának 

határidejéig: 

 

• az adott választókerületben uniós választópolgárként regisztrált 60 

ajánló törvényes nyilatkozatot tesz, tanúként ellenjegyezve 

dokumentumhitelesítő, békebíró, közjegyző, rendőr (a Garda Síochána 

tagja) vagy a nyilvántartási hatóság tisztviselője által,  

 

vagy  
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• a jelölt vagy a nevében eljáró személy 1800 euró letétet helyez el a 

szavazatszedő bizottsági elnöknél.   

 

Ha a jelölt nem ír vagy brit állampolgár, a jelölőlap mellé egy törvényes 

nyilatkozatot kell csatolni (a szavazatszedő bizottság elnökétől igényelhető 

EP3 formanyomtatvány), mely nyilatkozatban a jelölt kijelenti, hogy egyéni 

bírósági határozatban vagy közigazgatási határozatban, amely bírósági 

jogorvoslat hatálya alá eshet, nem fosztották meg azon jogától, hogy az 

európai parlamenti választásokon a lakóhelye szerinti államban jelöltként 

induljon.  A törvényes nyilatkozaton megadott adatokat elküldik a szóban 

forgó személy lakóhelye szerinti államnak megerősítés céljából és a kettős 

jelöltség elkerülése érdekében. 

             

 A jelölt megadja pártállását a jelölőszelvényen.  Ha a jelölt nem tagja pártnak, 

ezt a „pártonkívüli” megjegyzéssel közli, vagy üresen hagyja a megfelelő 

helyet.  Az a pártonkívüli jelölt, amely az Európai Parlament valamely politikai 

képviselőcsoportjának tagja, minden szavazólapon és hirdetményen feltünteti 

az adott csoport nevét.  A jelölt csatolja a fényképét a szavazólaphoz. 

  

 A szavazatszedő bizottság elnökének a bemutatást követő egy órán belül 

meg kell győződnie a jelölés érvényességéről.  A szavazatszedő bizottság 

elnökének kifogást kell emelnie a jelölt neve ellen, ha az nem az a név, 

amelyen az adott személyt általában ismerik, ha a név félrevezető és nagy 

valószínűséggel megtévesztő lehet, szükségtelenül hosszú vagy politikai 

utalást tartalmaz.  A szavazatszedő bizottság elnökének továbbá kifogást kell 

emelnie a jelölt ismertetése ellen, ha az saját megítélése szerint nem 

megfelelő, nem alkalmas a jelölt beazonosítására, szükségtelenül hosszú 

vagy politikai utalást tartalmaz.  A jelölt vagy a szavazatszedő bizottság 

elnöke módosíthatja a jelölőlapon feltüntetett adatokat.  A szavazatszedő 

bizottság elnöke érvénytelennek nyilváníthatja a jelölőlapot, ha az nincs 

megfelelően kitöltve vagy aláírva, ha nem hagyták jóvá a kívánt módon (a 
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vonatkozó esetekben), illetve ha az Írországon és az Egyesült Királyságon 

kívüli tagállam állampolgára esetén nem csatolták a jelölőlap mellé a jelöltként 

való indulásra vonatkozó kötelező nyilatkozatot. 

 

9. Pótjelöltek  

 A megüresedett parlamenti képviselői helyeket a választások során leadott 

pótjelölti listán szereplők tölthetik be.  A bejegyzett politikai párt által 

benyújtott pótjelölti listán a párt által a választókerületben indított jelöltek 

számánál legfeljebb 6-tal több név szerepelhet; a pártonkívüli jelöltek pótjelölti 

listáján legfeljebb 4 név szerepelhet.  Annak a pótjelöltnek, aki az Írországon 

és az Egyesült Királyságon kívüli tagállam állampolgára, a 8. pontban 

meghatározottak szerint egy törvényes nyilatkozatot kell tennie. 

 

 A szavazólapon az egyes jelöltekre vonatkozó bejegyzéseknél hivatkoznak a 

kapcsolódó pótjelölti listára.  A pótjelöltek listáit a szavazatszedő bizottság 

elnöke teszi közzé, illetve a listák minden szavazókörben ki vannak 

függesztve.  A megüresedett képviselői helyet az a személy tölti be, akinek a 

neve a vonatkozó pótjelölti lista legelején szerepel (lásd a 18. pontot). 

 

10. Ingyenes postázási lehetőség a jelöltek számára 

 Az európai parlamenti választások minden jelöltjének módjában áll egy 

alkalommal költségmentesen választási levelet küldeni a választókörzet 

összes háztartásának.  Ha a választókörzetben egy adott politika párt két 

vagy több jelöltje indul a választásokon, ők közösen küldhetik a leveleket.  E 

lehetőség költségei az államkincstárat terhelik. 

 

11.  Adományok közzététele  

 Az európai parlamenti képviselőknek minden évben be kell nyújtaniuk a 

Közhivatalok szabályozási bizottságának (Standards in Public Office 

Commission) az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy érkezett-e hozzájuk az 

adott évben 600 EUR összeget meghaladó adomány, és amennyiben igen, 

meg kell adniuk az arra vonatkozó adatokat.  Adomány alatt a politikai célú 
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hozzájárulást értjük, amely történhet pénzösszeg, vagyontárgy, javak vagy 

szolgáltatások formájában.  Az európai parlamenti választások után a nem 

megválasztott jelölteknek is nyilatkozniuk kell a választások alatt kapott 

adományokról.  

         

 100 EUR összeget meghaladó pénzbeli adomány beérkezése esetén az 

Európai Parlament képviselőjének vagy az európai parlamenti választások 

képviselőjelöltjének politikai célú adományszámlát kell nyitnia egy pénzügyi 

intézménynél.  A parlamenti képviselő vagy a nem megválasztott 

képviselőjelölt éves nyilatkozatához csatolni kell a pénzügyi intézmény 

nyilatkozatát, valamint egy igazolást arról, hogy a beérkezett összes pénzbeli 

adomány a számlára került, és a számláról kivett összegeket politikai célokra 

használták fel. 

 

 Az Európai Parlament képviselői és az európai parlamenti választások 

képviselőjelöltjei egy adományozótól évente maximum 1000 EUR összegben 

fogadhatnak el adományt.  A 100 EUR összeget meghaladó névtelen 

adományok elfogadása tilos, az ilyen adományokat át kell adni a Közhivatalok 

szabályozási bizottságának (Standards in Public Office Commission). 

 

12.  Választási kiadások  

 Az 1997. évi választási törvény előírja az európai parlamenti választásokkal 

kapcsolatos kiadások korlátozását.  A kiadások ellenőrzése megbízottak útján 

történik.  A pártok országos szinten történő kifizetései a nemzeti megbízottak 

közvetítésével történnek.  Minden jelölt kiadásaiért egy választási megbízott 

felel.  Az európai parlamenti választásokon a képviselőjelöltekre vonatkozó 

kiadási korlát 230,000 EUR. 

  

 A szavazás napjától számított 56 napon belül be kell nyújtani a Közhivatalok 

szabályozási bizottságának (Standards in Public Office Commission) az 

összes választási kiadásról készített írásos nyilatkozatot. A nyilatkozatok a 

parlament (Oireachtas) mindkét háza elé beterjesztésre kerülnek.  
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13. A szavazás 

 Az egyes választókörzetekben az uniós szavazatszedő bizottsági elnök 

felelős a szavazás szervezéséért, a jelölések befogadásáért, a szavazólapok 

nyomtatásáért és a szavazatszámlálásért. 

 

 A helyi uniós szavazatszedő bizottsági elnök feladata a részletes szavazási 

rend betartása az adott megyében, városban vagy város- és megye területen. 

A bizottsági elnök szavazási értesítőt küld a választóknak, melyben jelzi a 

szavazás napját és időpontját, a választói névjegyzékben kapott sorszámot, 

valamint a szavazóhelyiséget, ahol szavazniuk kell.  A helyi uniós 

szavazatszedő bizottsági elnök gondoskodik továbbá a postai úton és a 

speciális módon történő szavazásról. 

 

 A szavazóhelyiségeket a megyei, városi, illetve városi és megyei tanácsok 

jelölik ki. A helyi uniós szavazatszedő bizottság elnöke szavazóhelyeket jelöl 

ki az egyes szavazókörökben.  Általában iskolákat, középületeket vesznek 

igénybe.  A szavazást minden szavazókörben a szavazóbizottsági elnök 

felügyeli, akit egy szavazóbiztos segít.  A szavazóhelyiségben minden jelöltet 

egy megbízott képvisel, aki segít megelőzni a választási jogsértéseket. 

 

14. Szavazás 

 A szavazás napján a választópolgár a szavazókörben nevének és címének 

megadásával szavazólapot igényel.  A választópolgárnak igazolnia kell 

személyazonosságát, és ennek hiányában nem szavazhat.  

 

 A következő dokumentumok fogadhatók el a személyazonosság igatolására: 

 

útlevél;  

jogosítvány;  

fényképes munkavállalói igazolvány;  

oktatási intézmény által kiállított fényképes diákigazolvány;  
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névre szóló fényképes úti okmány;   

a választókerületen belüli címre kiállított bankszámla- vagy 

megtakarítási számla- vagy hitelszövetkezeti tagsági szerződés;  

közszolgáltatási kártya;  

 

vagy a következők egy további dokumentum kíséretében, amelyben szerepel 

a tulajdonos választókerületbeli címe 

csekkfüzet; 

csekk-kártya; 

hitelkártya; 

születési anyakönyvi kivonat; 

házassági anyakönyvi kivonat.   

 

 Ha a szavazóbizottsági elnök megbizonyosodott a választópolgár 

személyazonosságáról, hivatalos bélyegzővel ellátva átadja neki a 

szavazólapot. 

 

 A választópolgár szavazófülkében, titkosan adja le szavazatát.  A jelöltek 

nevei betűrendben szerepelnek a szavazólapon a jelölt fényképével, politikai 

hovatartozásával és pártjának emblémájával együtt (ha van ilyen).  A 

választópolgár az általa első helyen választott jelölt neve mellé 1-est, a 

második helyen választott jelölt neve mellé 2-est, a harmadik helyen 

választott jelölt neve mellé 3-ast ír és így tovább.  Ezzel a választópolgár 

utasítja a szavazatszedő bizottság elnökét, hogy a szavazatot a második 

helyen választott jelöltre átruházza az első helyen választott jelölt 

megválasztása vagy kizárása esetén.  Ha ugyanaz a helyzet áll elő a második 

helyen választott jelöltnél is, akkor a szavazat átruházható a harmadik helyen 

választottra és így tovább.  A választópolgár összehajtja a szavazólapot úgy, 

hogy ne legyen látható rajta a jelölés, és behelyezi a lezárt urnába.  A 

választáson csak egyszer lehet szavazni. 
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 A látássérült, testi fogyatékkal élő vagy olvasási nehézségekkel küzdő 

személyeket a szavazóbizottsági elnök vagy egy kísérő segítheti. 

            

 A szavazóbizottsági elnök elrendelheti a választási bűncselekménnyel 

gyanúsított bármely személy őrizetbe vételét. 

 

15. A számlálás 

 A számlálásra vonatkozó szabályok: 

 Az összes urnát elszállítják az adott választókerülethez tartozó központi 

számlálóhelyre.  A jelöltek megbízottjai a számlálóhelyen felügyelhetik a 

számlálási folyamatot.  A szavazatszámlálás kezdete előtt a levélben 

szavazók és a speciális szavazók szavazólapjait tartalmazó borítékokat a 

jelöltek megbízottjainak jelenlétében felnyitják, és a szavazólapokat a 

választókerület többi szavazólapja közé helyezik. Kinyitják az összes urnát, 

és összevetik a szavazólapok számát a szavazóbizottsági elnökök által 

leadottal.  Ezek után a szavazólapokat alaposan összekeverik, majd 

sorrendbe állítják az egyes jelölteknél feljegyzett első preferencia szerint; az 

érvénytelen szavazólapokat eltávolítják.  A szavazás eredménye csak akkor 

kerül kihirdetésre, ha a szavazás az utolsó tagállamban is lezárult. 

 

 Kvóta: 

A kvóta mutatja, hogy legalább hány szavazat szükséges egy jelölt 

megválasztásának szavatolásához.  Megállapításához az érvényes 

szavazólapok számát el kell osztani a betöltendő helyek száma +1-gyel, és az 

eredményhez hozzá kell adni egyet.  Tehát 480,000 érvényes szavazólap és 3 

betöltendő hely esetén a részvételi hányad a 120,001.  A fenti példában 

láthatóan csak három jelölt (a megválasztandó jelöltek száma) érheti el a kvótát. 

            

 Többletszavazatok átruházása: 

 Az első számlálás végén a kvótával megegyező vagy azt meghaladó számú 

szavazatot kapott jelölt megválasztottnak minősül.  Ha egy jelölt a kvótánál 
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több szavazatot kap, a felesleges többletszavazatokat arányosan át lehet adni 

a többi jelöltnek az alábbiak szerint.  Ha egy jelölt összes szavazata első 

preferenciaként leadott szavazat, akkor a szavazólapjait külön csomagokba 

kell válogatni a szavazólapokon következőként megadott preferencia szerint.  

Külön csomagot képeznek az át nem adható szavazólapok (azok, amelyeken 

nincs feltüntetve tényleges további preferencia).  Ha a többletszavazatok 

száma megegyezik az átruházható szavazatok számával vagy nagyobb 

annál, akkor minden fennmaradó jelölt megkapja az összes szavazatot az 

átruházható szavazólapok megfelelő csomagjából.  Ha a többletszavazatok 

száma kisebb az átruházható szavazatok számánál, akkor minden 

fennmaradó jelölt a következők szerint megállapított számú szavazatot kap az 

átruházható szavazólapok megfelelő csomagjából:-   

 

Többletszavazatok száma x a csomagban lévő szavazólapok száma 

Az átruházható szavazólapok száma összesen 

 

 Ha a többlet átruházott szavazólapokból adódik, akkor csak az adott jelöltre 

utolsóként átruházott csomagot vizsgálják, majd ezt a csomagot ugyanúgy első 

preferenciális szavazatokat tartalmazó többletként kezelik.  Ha két vagy több 

jelölt haladja meg a kvótát, akkor elsőként a nagyobb többletet osztják szét. 

 

 Jelölt kizárása: 

 Ha egy jelöltnek sincs többlete, vagy a többlet nem elegendő a fennmaradó 

jelöltek egyikének megválasztásához, vagy számottevően befolyásolja a 

számlálás menetét, akkor a fennmaradó jelöltek közül a legalacsonyabb 

számú szavazatot elért jelöltet kizárják, és szavazatait átruházzák a 

fennmaradó jelöltekre a szavazólapokon feltüntetett következő preferencia 

szerint.  Ha egy szavazólap átruházható és egy már megválasztott vagy kizárt 

jelölt szerepel rajta második preferenciaként, akkor a szavazatot a 

harmadikként választott jelölt kapja és így tovább. 
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A számlálás befejezése: 

 A számlálás addig folytatódik, amíg az összes helyet betöltötték.  Ha a 

betöltendő helyek száma megegyezik a még versenyben lévő jelöltek 

számával, akkor a fennmaradó jelölteket a kvóta elérése nélkül 

megválasztottá nyilvánítják. 

 

 Újraszámlálás: 

 A szavazatszedő bizottság elnöke a számlálás bármely pontján 

újraszámlálhatja az összes vagy tetszőleges számú szavazólapot. A jelölt 

vagy a jelölt választási megbízottja jogosult a szavazatok meghatározott 

részének vagy az összes szavazólap-csomag teljes újraszámlálását kérni.  Az 

újraszámláláskor a szavazólapok sorrendje nem változtatható meg.  Jelentős 

hiba felfedezése esetén a szavazólapokat újból meg kell számlálni onnan, 

ahol felfedezték a hibát. 

 

16. Eredmény 

 A számlálás befejezésekor a szavazatszedő bizottság elnöke kimondja a 

szavazás eredményét, és közli a megválasztott képviselők nevét a vezető 

szavazatszedő bizottsági elnökkel, aki tájékoztatja az eredményről az Európai 

Parlamentet. A szavazás eredménye csak akkor kerül kihirdetésre, ha a 

szavazás az utolsó tagállamban is lezárult. 

 

17. Választási fellebbezés 

 Az európai parlamenti választások eredménye ellen a felsőbíróságnak (High 

Court) benyújtott kérelemmel lehet fellebbezni.  Az európai parlamenti 

választásokon egy választókörzetben választóként regisztrált vagy 

regisztrációra jogosult személyek a szavazás eredményének bejelentését 

követő 14 napon belül a felsőbírósághoz (High Court) fordulhatnak az 

eredményt illetően.  Emellett a Legfőbb Ügyész is bírósághoz fordulhat, 

jelezve, hogy az európai parlamenti választások során vélhetően választási 

jogsértés történt.  
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 A választási fellebbezés elbírálásakor a felsőbíróságnak (High Court) meg kell 

állapítania a választás valós eredményét, és ennek érdekében elrendelheti a 

szavazatok újraszámlálását. A bíróság a választókerületben történt választást 

teljesen vagy részben érvénytelenné nyilváníthatja, és ebben az esetben új 

választásokat kell tartani a megüresedett hely betöltése céljából.  A 

felsőbíróság (High Court) döntése jogerős, ellene jogi kérdésben fellebbezni a 

legfelsőbb bíróságnál (Supreme Court) lehet. 

 

18. Megüresedett képviselői hely 

 Ha az Európai Parlament írországi képviselői helyein üresedés történik, a 

megüresedett képviselői helyet az alapján a pótjelölti lista alapján töltik be, 

melyet az a pártjelölt vagy pártonkívüli jelölt nyújtott be, aki a képviselői helyet 

megszerezte az előző szavazás során (lásd a 9. pontot). A megüresedett 

képviselői helyet az a személy tölti be, akinek a neve a vonatkozó lista 

legelején szerepel, választható, és európai parlamenti képviselővé kíván 

válni. Ha nem nyújtottak be pótjelölti listát arra az európai parlamenti 

képviselőre vonatkozóan, aki a választások során a képviselői helyet 

megszerezte, vagy a vonatkozó lista alapján nem tölthető be a megüresedett 

képviselői hely, a megüresedett képviselői hely betöltésére a képviselőház 

(Dáil Éireann) választ ki egy személyt a választások során a szóban forgó 

választókerületben benyújtott valamelyik pótjelölti listáról. 

 

19. Választási törvény 

 Az Európai Parlament képviselőinek megválasztására vonatkozó törvényi 

előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák: 

 

• 1992. évi választási törvény 

 • 1997. évi törvény az Európai Parlament tagjainak választásáról   

 • 1997. évi választási törvény   

 • 1998. évi (módosított) választási törvény   

 • 2001. évi (módosított) választási törvény 

 • 2002. évi (módosított) választási törvény 
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 • 2004. évi (módosított) törvény az Európai Parlament tagjainak 

választásáról 

 • 2004. évi (módosított) választási törvény 

 • 2006. évi (módosított) választási törvény 

 • 2009. évi (módosított) választási törvény 

• 2012. évi (módosított) választási törvény (a politikai szereplők 

finanszírozásáról) 

• 2013. évi törvény a választásokról, a helyi önkormányzatokról, a 

tervezésről és megvalósításról 

• 2014. évi (módosított) törvény az Európai Parlament tagjainak 

választásáról 

• 2014. évi (módosított) választási törvény 

  

 A dokumentumok a kormányzati kiadványok hivatalánál szerezhetők be 

(Government Publications, 52 St. Stephen’s Green, Dublin 2). Tel.: 

1890213434 vagy www.irishstatutebook.ie 

 

20. Egyéb ismertetők 

 A sorozat további ismertetői: 

 

 Az elnökválasztásról 

 A népszavazás Írországban 

 Az alsóház (Dáil) választásának módja 

 A felsőház (Seanad) megválasztásáról 

 A helyi hatóságok tagjainak megválasztásáról 

 Választói névjegyzék 

 Információk fogyatékkal élő szavazóknak 
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