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Az Európai Bizottság támogatásával.
Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság
Élethosszig tartó tanulás program

EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK 2009

A következő választás 2009. június 7-én lesz.
Az Európai Parlamenti választás minden európai állampolgár számára 
fontos esemény. Szavazhat Magyarország európai parlamenti képviselőire.

Európai parlamenti képviselőnek hívjuk azokat az embereket, akik a saját 
országukat képviselik az Európai Parlamentben. Az Európai Parlament 
Brüsszelben található.

Mi az Európai Parlament?

Az Európai Parlament hozza a törvényeket minden Európai Uniós ország 
részére.

Az Európai Parlament az alábbi törvényeket hozza:

• Egyenlő jogok és antidiszkrimináció
• Oktatás és képzés
• Munkavállalás más országban
• Európai régiók
• Kultúra
• Egészségvédelem
• A vásárlók jogainak védelme
• Kutatás

Ha egy európai törvény meghatároz valamit, és Magyarország törvénye mást 
mond, akkor az európai törvényt kell alapul venni és betartani. Minden or-
szágnak vannak képviselői az Európai Parlamentben. Azokat a személyeket, 
akik az országot az Európai Parlamentben képviselik Európai Parlamenti Kép-
viselőknek nevezik. Az Európai Parlament azt is eldönti, hogy az Európai Unió 
mennyi pénzt költhet el.

Ha szavazni akar és szeretné tudni mire szavazhat:
nézze meg a www.myopinionmyvote.eu honlapot, ahol megtalálja a 
pártok programjának könnyen érthető verzióját.

Minden 18 éven felüli állampolgár szavazhat a 
Választásokon. 
Ha nincs kizáró gondnokság alatt, szavazzon Ön is!

2009. június 7-én lesznek Magyarországon az Eu-
rópai Parlamenti választások.

ADJON HANGOT VÉLEMÉNYÉNEK!

SZÁMÍT A SZAVAZATUNK!



Mi az Európai parlamenti választás?

A politikai pártok listákat állítanak. A listákon olyan személyek szerepel-

nek, akik a pártot képviselik. 

Ha sok szavazatot kapnak, ezek a személyek jutnak be az Európai Parla-

mentbe. A politikai pártok közül válassza azt, akinek az ötleteivel egyetért 

és aki a legjobban képviseli az érdekeit. 

Lehetséges, hogy nem ismeri a pártokat, de van olyan politikus, akiben 

megbízik és akire szívesen szavazna. Nézzen utána, hogy a politikus, 

akiben megbízik melyik párthoz tartozik. 

Olyan pártra szavazzon, akiről azt gondolja, hogy képviselői meghallgat-

ják a környékén élő embereket.

Európai Parlamenti Választások

Európai Parlamenti Választások ötévente vannak.
A következő választás 2009. június 7-én lesz.
Szavazhat Magyarország bármelyik pártjának 
európai

parlamenti képviselőlistájára.
Nézzen utána, hogy melyik jelölt támogatja a 
sérült embereket, a fogyatékossággal élőket. 

Az Önt képviselő európai parlamenti képviselő-
nek mondja el, ha változást akar az európai törvé-
nyekben. 

Ne felejtse el, hogy az európai parlamenti képvise-
lők azokat a problémákat tudják megoldani, ame-
lyek mindenkire vonatkoznak az Európai Unióban. 

Ki szavazhat?

Általában a 18 éven felüli személyek szavazhatnak. 

Ha joga van szavazni, akkor senki nem mondhatja meg, hogy kire szavaz-

zon. Azok a személyek, akik szavazhatnak, választás előtt egy választási 

értesítőt kapnak. A választási értesítőn rajta van, hogy hol lesz a szavazóhe-

lyiség. A szavazóhelyiség az, ahol szavazni lehet. Magyarországon a gond-

nokság alatt élő személyeknek nincs joguk szavazni. Ezen szeretnénk a 

jövőben változtatni, hogy mindenki szavazhasson, aki akar. 

Hogyan kell szavazni?

A választás napján el kell mennie a szavazóhelyiségbe. 
Legyen Önnél személyi igazolvány és a választási értesítő! A szavazóhelyi-
ségben egy személy majd kipipálja a nevét a névjegyzékben. Ez jelzi, hogy 
szavazott. 
A szavazóhelyiségben kap egy listát azoknak a pártoknak a nevéről, akikre 
szavazhat. 
Önnek majd erről a listáról kell egy pártot választani. Annak a pártnak a 
neve mellé kell keresztet tennie, akire szavazni akar. Ne felejtse el, hogy a 
szavazata titkos.

Senki nem látja és nem fogja tudni, kire szavazott.
Senki nem mondhatja meg Önnek, hogy kire szavazzon, saját magá-
nak kell kitalálnia!

Az Európai Parlamenti Választások után

Miután a szavazóhelyiség bezár, minden szavazatot megszámolnak. Azok az 
európai parlamenti képviselőjelöltek nyerik a választást, akiknek a pártjuk a 
legtöbb szavazatot kapta. 

Ezt néha láthatja a televízióban. A televízióból és az újságokból megtudhatja, 
hogy ki nyert a választáson. 

A választás után se felejtse el az európai parlamenti képviselőjét!A nyertes 
európai parlamenti képviselő kötelessége az Ön érdekeit képviselni akkor is, 
ha nem az ő pártjára szavazott. 

Az európai parlamenti képviselő köteles Önt meghallgatni, képviselni és 
beszélni az érdekeiben. Mondja el vagy írja meg neki, ha változást akar az 
európai törvényekkel kapcsolatban.SZÁMÍT A SZAVAZATOD!
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