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Vezetői összefoglaló 

 

Az európai szocialisták megszerezhetik a szavazatok relatív többségét, és 20 év 

után először megelőzhetik a konzervatív néppártot a 2014-es európai 

parlamenti választásokon – áll a Policy Solutions 28 európai uniós országra 

kiterjedő kutatásában. A politikai elemző intézet az európai uniós országok 

legfrissebb közvélemény-kutatási adatainak elemzése alapján azt is 

megállapította, hogy 2014-ben a szélsőbaloldal és a szélsőjobboldal egyaránt 

erősödni fog az Európai Parlamentben, míg a konzervatívok és a liberálisok 

lehetnek a következő évi választások legnagyobb vesztesei.     

 

A 28 európai uniós tagállam országos közvélemény-kutatási adatainak összesítésével 

előrejelzést lehet készíteni arra vonatkozóan, hogy amennyiben most vasárnap lennének 

európai parlamenti választások, mely pártcsaládok hogyan szerepelnének. A Policy Solutions 

elemzése szerint fej-fej melletti küzdelem várható, és e pillanatban mindössze néhány 

mandátummal ugyan, de az Európai Szocialisták nyernék meg a következő európai parlamenti 

választásokat. A baloldal 230 mandátumot szerezne, mely az összes képviselői hely 30,6 

százaléka. Ennek a pártcsaládnak a tagja a Magyar Szocialista Párt is. A jelenlegi állás szerint a 

konzervatív Európai Néppárt 226 mandátumot nyerne el 2014-ben, amivel a második 

legnagyobb frakciót alakíthatná Strasbourgban. A Néppárt – melynek magyar tagja a Fidesz-

KDNP - 1999 óta mindig a legnagyobb európai parlamenti frakciót adja, így húsz év óta 

először van arra reális esély, hogy európai szinten vereséget szenvedjen. Az elmúlt évek 

vesztesei lesznek a liberális eszme követői is: várhatóan a mandátumok mindössze 7,9 

százalékát szerzik meg, mely 59 képviselői helyet ér.  
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Az elhúzódó gazdasági válság egyértelmű hatása a szélsőségek erősödése. A szélsőbaloldali és 

egyes zöld pártokat tömörítő Egységes Európai Baloldal 7,9 százalékra erősödhet, és 59 

képviselői helyet szerezhet. Ugyanakkor, az európai zöldek évtizedek óta töretlen erősödése 

megállni látszik. A zöld pártcsalád a mandátumok 5,6 százalékát szerezné meg, és 42 

képviselővel lehetnének jelen így az Európai Parlamentben. Amennyiben a Lehet Más a 

Politika bejut az Európai Parlamentbe, akkor képviselője ebben a frakcióban foglalna helyet. A 

sok esetben egy irányba szavazó európai szocialisták, szélsőbalosok és zöldek így összesen 44 

százalékot szerezhetnek, azaz a baloldalnak a kétségtelen előretörés ellenére várhatóan 

jövőre sem lesz meg az abszolút többsége az Európai Parlamentben.  

 

A baloldal mellett az euroszkeptikus erők lesznek a 2014-es választások egyértelmű 

nyertesei. Az Európai Konzervatívok és Reformerek frakciója, melynek gerincét a brit 

Konzervatívok és a lengyel Jog és Igazságosság párt adja, 50 képviselővel képviselheti a 

jobboldali euroszkeptikus választókat.  Az EU-ellenes Nigel Farage brit képviselő által 

hírhedtté vált Szabadság és Demokrácia Uniója 17 képviselőt gyűjthet össze, mely azonban 

nem lesz elég a frakcióalapításhoz. Kivéve, ha begyűjti azokat a pártcsaládokhoz nem kötődő 

euroszkeptikus, sok esetben szélsőjobboldali képviselőket, akiknek a száma közel hetven lesz 

az új Európai Parlamentben. A kutatásból az egyértelműen látható, hogy összességében akár 

minden hetedik EP-képviselő az Európai Unió gyengítésében érdekelt, euroszkeptikus 

jobboldali politikus lesz. 

 

 
 

Noha az Európai Parlament összetételének meghatározásában továbbra is a nagy tagállamok 

– Németország, Franciaország, Nagy-Britannia, Olaszország – választási eredményei lesznek 
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döntőek, több kisebb ország is nagy jelentőséggel bírhat a végeredmény kialakításában. Így az 

ország méreteihez képest jelentős számú jobboldali „kontingenst” küldhet az Európai 

Parlamentbe Magyarország, Lengyelország, vagy éppen Luxemburg. Ráadásul 

Franciaországban és Németországban is konzervatív győzelem várható az Európai Parlamenti 

választásokon. Ezzel szemben a baloldalt erősíti majd jelentős mértékben számos kelet-

európai tagállam, így Csehország, Litvánia, Szlovákia és Románia, valamint Nagy-Britannia is. 

Az euroszkeptikus szélsőjobboldal Ausztriában, Franciaországban, Magyarországon, Nagy-

Britanniában, Finnországban, Görögországban és Hollandiában egyaránt igen erős támogatást 

fog szerezni. Jól látható, hogy az ilyen típusú pártok nem csak a gazdaságilag legrosszabb 

helyzetű országokban jelentek meg, és nem is regionálisan koncentrálódnak, hanem szinte 

egész Európában erősödőben vannak. Ugyanakkor, a liberálisok fellegvára marad továbbra is 

Észak-Európa, így Írország, Dánia és Hollandia, a szélsőbaloldalé pedig Görögország, 

Csehország és Lettország. A zöldek pedig Belgiumban fognak várhatóan igen jól szerepelni a 

választásokon. 

  

Mivel a Lisszaboni Szerződés értelmében az Európai Bizottság elnöke párthovatartozásának 

reflektálnia kell az európai parlamenti választások eredményére, ezért baloldali parlamenti 

többség esetén 2014 őszétől az Európai Unió „kormányát” is baloldali politikus vezetheti. 

Mindez – figyelembe véve – a francia elnök baloldali értékrendjét, a várható munkáspárti 

győzelmet Nagy-Britanniában, és egy esetleges nagykoalíciót Németországban, az elmúlt 

évtizedtől eltérő gazdaság- és társadalompolitikai irányba tolhatja a teljes európai kontinenst. 

 

Boros Tamás 

A szerző a Policy Solutions igazgatója 
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Bevezetés és módszertan 
 

2014 májusában Európai Parlamenti választásokat tartanak az Európai Unió tagállamiban és a 

gazdasági és legitimációs válság sújtotta közösségben talán minden eddiginél fontosabb 

eredmény születhet a tekintetben, hogy a szorosabb integráció vagy a nemzetállamok 

közössége felé tart-e a szervezet. Az elmúlt három választások mindegyikén jobboldali 

győzelem született, így kérdésessé válik az is, hogy folytatja-e az Unió a konzervatív 

gazdaságpolitika uralta irányt, avagy 20 év után bekövetkezik egy baloldali fordulat ezen a 

téren. A Lisszaboni Szerződés értelmében és az európai pártcsaládok nyilatkozatai alapján 

minden eddiginél szorosabb kapcsolat lesz a választások eredménye és a következő Európai 

Bizottság elnökének párthovatartozása között, így a májusi voksolás kimenetel egyben a 2014 

őszi új Európai Bizottság összetételét is előrevetíti.    

 

A Policy Solutions politikai elemző intézet mindezek fényében úgy döntött, hogy prognózist 

készít 10 hónappal az európai parlamenti választások előtt annak várható eredményéről. Az 

elemzés az Európai Unió 28 tagállamának aktuális közvélemény-kutatásaira épül. Az egyes 

országból elérhető legfrissebb és legmegbízhatóbb kutatások eredményei alapján mindegyik 

országban modelleztünk „egy most vasárnapi európai parlamenti választások” várható 

eredményét. A modellezés során a tagállamok aktuális pártpreferencia adatai alapján az adott 

országban használt választási formula (D’Hondt, Sainte Lagüe, Hare-Niemeyer stb.) 

segítségével elkészítettük annak a szimulációját, hogy az egyes nemzeti pártok hány 

képviselőt küldhetnének az Európai Parlamentbe. Ezt követően mindegyik pártot besoroltuk 

a hat nagy európai pártcsaládhoz kapcsolódó európai parlamenti frakció egyikébe (vagy a 

függetlenekhez), így megkaptuk, hogy összesen melyik pártcsalád hány képviselővel 

rendelkezik majd várhatóan 2014-től az EP-ben. Végezetül, a prognózisunk alapján kialakult 

végeredményt összevetettük az előző, 2009-es európai parlamenti választások eredményével, 

így láthatóvá váltak az elmúlt 4 év európai politikai trendjei.  

 

Az alábbiakban először a 28 uniós tagállam várható EP-választási eredményeit mutatjuk be 

egyesével, majd közöljük ezek összegzését. Tudatában vagyunk annak, hogy a következő 

hónapokban még gyökeres változások is előfordulhatnak az európai pártpreferenciákban, 

illetve ismerjük az EP-választások eredményeiben látható túlreprezentáltságát a szélsőséges, 

euroszkeptikus illetve az aktuális ellenzéki erőknek. Ennek ellenére megkíséreltük tisztán az 

adatokra támaszkodva a jelenleg elérhető legpontosabb előrejelzését elkészíteni a jövő 

májusi választásoknak. A kutatást egy hónappal a választások előtt fogjuk újra megismételni.  
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Ausztria 
 

 

Összes mandátum  

 

 

18 

  

Európai Néppárt  5 

  

Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége  6 

  

Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért  0 

  

Zöldek/Európai Szabad Szövetség  3 

  

Európai Konzervatívok és Reformerek  0 

  

Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal  0 

  

Szabadság és Demokrácia Európája 

  

 0 

  

Egyéb  4 

  

  

Forrás:  Gallup1 

  

 

Ausztriában a két történelmi párt, a szociáldemokrata SPÖ és a konzervatív ÖVP stabilan 

vezeti a közvélemény-kutatásokat. A 18 osztrák európai parlamenti mandátumból így az 

előbbi hat, utóbbi öt képviselői hely felett rendelkezhetne, ha most hétvégén rendeznék a 

választásokat. A szavazók 27, illetve 24 százalékának támogatását élvező két párt mögött 

további három csoportosulásnak lenne esélye az Ausztriában alkalmazott 4%-os bejutási 

küszöb megugrására. A Szabadságpárt (FPÖ) és a Zöldek 3-3, míg a 2012-ben alakult Team 

Stronach 1 képviselői helyre lenne jogosult.  

 

A két nagypárt a mainstream európai pártcsaládokhoz tartozik: az ÖVP képviselői az Európai 

Néppárt színeiben politizálnak, míg a baloldali SPÖ az S&D tagja. Utóbbi frakcióban a 

frakcióvezetői posztot is osztrák politikus tölti be Hannes Swoboda személyében. Bár a 

2000-es évek elején az FPÖ-t kormányzati szerephez is hozzásegítő szélsőjobboldali és 

euroszkeptikus nézetek társadalmi támogatottsága mára csökkent, az europesszimizmus 

csillaga Haider halálával sem áldozott le teljesen. Ugyanakkor, a Szabadságpártból bejutó 

képviselők várhatóan a független képviselők között foglalnak majd helyet 2014-ben. A 

Zöldeken kívül – akik az Zöldek/Európai Szabad Szövetséghez tartoznak – a bejutásra esélyes 

kis pártok mindegyike kritikus az európai integrációval szemben.  

                                                           
1 http://neuwal.com/wahlumfragen/wahlumfrage.php?uid=221 
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Belgium 

 

 

Összes mandátum  

 

 

21 

  

Európai Néppárt  4 

  

Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége  5 

  

Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért  4 

  

Zöldek/Európai Szabad Szövetség  7 

  

Európai Konzervatívok és Reformerek  0 

  

Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal  0 

  

Szabadság és Demokrácia Európája 

  

 1 

  

Egyéb  0 

  

  

Forrás:  Le Soir2 

  

 

 

A Belga Királyság politikai rendszerének középpontjában az etnikai és nyelvi megosztottsággal 

járó feszültségek levezetését szolgáló intézményi megoldások keresése áll. Ez alól az EP-

választásokat szabályozó előírások sem jelentenek kivételt. A Belgium számára fenntartott 21 

képviselői hely három csatornán keresztül kerül kiosztásra. 12 mandátum jut a flamand 

közösségnek, 8 a vallonoknak, 1 pedig az ország keleti részén élő németeknek. A 

többnemzetiségű államban egymással párhuzamosan működő flamand és vallon 

pártrendszerek alakultak ki, melynek következtében 11 különböző párt delegálhatna 

képviselőket egy most vasárnap rendezett választást követően.  

 

A flamand pártok közül kiemelkedik a jobbközép N-VA: 35%-os támogatottsága révén a párt 

5 képviselővel vehetne részt a Zöldek/Európai Szabad Szövetség munkájában. Jellemző a 

belga pluralizmusra, hogy az N-VA mellett mandátumra esélyes másik 5 flamand párt 

mindegyike más-más európai pártcsaládhoz tartozik. A 2 képviselői helyre esélyes CD&V az 

Európai Néppárt, a szintén 2 mandátumos SP.A az S&D, az 1-1 helyre pályázó Open VLD a 

Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért, a Zöldek a Zöldek/Európai Szabad 

                                                           
2 http://blog.lesoir.be/docs/2013/06/16/le-ps-en-net-recul-en-wallonie-la-n-va-toujours-loin-devant-

en-flandre-2/ 

http://blog.lesoir.be/docs/2013/06/16/le-ps-en-net-recul-en-wallonie-la-n-va-toujours-loin-devant-en-flandre-2/
http://blog.lesoir.be/docs/2013/06/16/le-ps-en-net-recul-en-wallonie-la-n-va-toujours-loin-devant-en-flandre-2/
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Szövetség, a szeparatista Vlaams Belang pedig a Szabadság és Demokrácia Európája frakció 

tagja. 

 

A legfrissebb előrejelzések szerint a 8 kiosztásra váró vallon mandátumból négy párt 

részesülne, akik az Európai Parlament négy különböző frakciójában foglalnának helyet. A 

szocialista PS 3 képviselője az Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív 

Szövetségének, a liberális MR 3 politikusa az ALDE, az Ecolo nevű ökopárt és a 

kereszténydemokrata CDH 1-1 képviselője a Zöldek/Európai Szabad Szövetség, illetve az 

EPP színeiben politizálnának. 

 

A német nyelvűek képviseletét ellátó pártok támogatottságának mérése általában nem képezi 

a politikai közvélemény-kutatások részét. A belgiumi németek 1 európai parlamenti 

mandátumának sorsára vonatkozó előrejelzésünket az elmúlt évtizedek tapasztalataira 

alapoztuk: mivel 1994 óta minden ciklusban az Európai Néppárthoz tartozó CSP jutott 

mandátumhoz ezen a csatornán keresztül, úgy véljük, hogy a CSP 2014-ben újrázni tudna. 
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Bulgária 

 

 

Összes mandátum  

 

 

17 

  

Európai Néppárt  8 

  

Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége  7 

  

Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért  2 

  

Zöldek/Európai Szabad Szövetség  0 

  

Európai Konzervatívok és Reformerek  0 

  

Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal  0 

  

Szabadság és Demokrácia Európája 

  

 0 

  

Egyéb  0 

  

  

Forrás:  NORC3 

  

 

A kiforrott pártpreferenciával nem rendelkezők magas arányán túl nehézséget jelent a 

mandátumok becslésénél a bolgár EP-választások során alkalmazott, rugalmas, ún. implicit 

küszöb. Ez utóbbit az érvényes szavazatok és a kiosztható mandátumok számának hányadosa 

határozza meg, azaz a szavazatszám ingadozásával változhat. Azonban, tekintettel arra, hogy a 

mandátumokért versengő pártoknak mind a 2007-es, mind pedig a 2009-es EP-választásokon 

5% felett kellett teljesíteniük a bejutáshoz, jelen kutatásunkban is ezt az arányt vettük alapul. 

 

A törvényhozási választásokon alulmaradó, és azóta a parlamenti munkát konzekvensen 

bojkottáló GERB-et a szavazók 22,5%-a választaná egy most vasárnapi szavazáson. Az Európai 

Néppárthoz tartozó szervezet így 8 mandátumot szerezne a 17 bolgár parlamenti helyből. 

Hét bolgár képviselővel számolhatna a Szocialisták és Demokraták Progresszív 

Szövetségének EP-frakciója a kormányzó BSP-re leadott voksok révén. A török kisebbség 

képviseletét ellátó DPS 2 képviselőt delegálhatna az ALDE frakciójába egy most vasárnapi 

választást követően. A szélsőjobboldali, EU-ellenessége okán független Ataka, 

szavazóbázisának jelentős részét elvesztette a választások óta eltelt időszakban és már csak a 

szavazatok körülbelül 3%-ra számíthatna egy közeljövőben tartandó választáson. Ugyancsak 

                                                           
3 http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2148484 
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3%-os a parlamenti képviselettel nem rendelkező NFSB és DBG pártok támogatottsága. 

Utóbbi három párt ily módon nem érné el a bejutáshoz szükséges minimális szavazatszámot.  
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Ciprus 

 

 

Összes mandátum  

 

 

6 

  

Európai Néppárt  3 

  

Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége  1 

  

Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért  0 

  

Zöldek/Európai Szabad Szövetség  0 

  

Európai Konzervatívok és Reformerek  0 

  

Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal  2 

  

Szabadság és Demokrácia Európája 

  

 0 

  

Egyéb  0 

  

  

Forrás:  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ4 

  

 

 

A bankválságtól sújtott országban az előrejelzések szerint három párt osztozna a Ciprus 

részére fenntartott 6 EP-s helyből. A februári elnökválasztáson diadalmaskodó Nikosz 

Anasztasziadisz pártja, a DISY stabilan vezeti a közvélemény-kutatásokat: a párt a felmérések 

szerint a szavazatok harmadára és a mandátumok felére számíthatna egy most vasárnapi 

választáson. Az EPP-hez tartozó szervezetet 9%-kal lemaradva követi a kommunista AKEL. 

Utóbbi párt 2 képviselővel vehetne részt az Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal 

munkájában egy most alakuló Parlamentben. A fennmaradó egy képviselői helyet a 

közvélemény-kutatások szerint a DIKO politikusa foglalhatná el. Bár a centrista párt 

hivatalosan nem tagja egyetlen európai pártcsaládnak sem, EP-képviselői az Európai 

Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetségének frakciójában politizálnak. 

 

                                                           
4 http://www.sotiranews.com/2013/01/blog-post_1206.html 
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Csehország 

 

 

Összes mandátum  

 

 

21 

  

Európai Néppárt  4 

  

Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége  10 

  

Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért  0 

  

Zöldek/Európai Szabad Szövetség  0 

  

Európai Konzervatívok és Reformerek  2 

  

Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal  5 

  

Szabadság és Demokrácia Európája 

  

 0 

  

Egyéb  0 

  

  

Forrás:  SANEP5 

  

 

A cseh politikai erőviszonyokat alapvetően átrendezte a júniusban kirobbant, és a 

miniszterelnök lemondásával végződő korrupciós botrány. Az új erősorrendben az ellenzéki 

Cseh Szociáldemokrata Párt élvezi a szavazók (relatív) többségének bizalmát. A párt 29,7%-

os támogatottságát 8 EP-mandátumra lehetne átváltani egy most vasárnapi választáson. Az 

Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetségéhez tartozó pártot egy másik 

baloldali tömörülés, a kommunista KSCM követi a közvélemény-kutatók felméréseiben. 

Utóbbi párt 5 képviselőt delegálhatna az Egyesült Baloldal/Északi Zöld Baloldal 

képviselőcsoportjába. A két baloldali politikai szerveződés mellett további négy pártnak lenne 

reális esélye arra, hogy megugorja a Csehországban alkalmazott 5%-os bejutási küszöböt. 

Júniusi felmérése során 6,8 és 9,1% közötti népszerűséget mért a négy közepes pártnak a 

cseh SANEP, ami 2-2 mandátumot eredményezne az érintett szervezeteknek. E pártok közül, 

a korrupciós vádak nyomán a középmezőnybe süllyedt polgári demokrata ODS képviselői az 

Európai Konzervatívok és Reformerek, a gazdaságilag konzervatív TOP09, valamint a 

kereszténydemokrata KDU-CSL politikusai pedig az Európai Néppárt frakciójában 

foglalhatnának helyet. Az idén januárban az ország elnökévé választott Milos Zeman által 

2009-ben alakított SPOZ szintén 2 mandátumra lenne esélyes egy most vasárnapi EP-

                                                           
5 http://www.parlamentnilisty.cz/profily-sprava/user-data/06B091AE/file/44111-SANEP%20-

%20Volebn%C3%AD%20preference%20(%C4%8Derven).pdf 
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választáson. A párt ugyan egyelőre még nem tagja egyetlen európai ernyőszervezetnek sem, 

azonban sejthető, hogy a magát „euroföderalistának” tekintő baloldali elnök pártjához 

tartozó politikusok az S&D képviselőcsoport munkájában vennének részt. 
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Dánia 

 

 

Összes mandátum  

 

 

13 

  

Európai Néppárt  0 

  

Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége  3 

  

Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért  6 

  

Zöldek/Európai Szabad Szövetség  0 

  

Európai Konzervatívok és Reformerek  0 

  

Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal  1 

  

Szabadság és Demokrácia Európája 

  

 3 

  

Egyéb  0 

  

  

Forrás:  Berlingse Barometer6 

 

  

 

A felmérések szerint Dániában 5 párt osztozna a 13 dán EP-mandátumon egy most vasárnap 

tartandó választáson. A gazdaságilag konzervatív, de európai szinten az ALDE színeiben 

politizáló Venstre öt képviselőt küldhetne Strasbourgba. A Venstre mellett csupán a Dán 

Néppárt jutna még mandátumhoz a jobboldalról. Utóbbi szervezet három képviselőt 

delegálhatna a Szabadság és Demokrácia Európája frakciójába. A miniszterelnök, Helle 

Thorning-Schmidt szociáldemokrata pártjára a válaszadók 19%-a szavazna egy hétvégi 

választáson, ami három mandátumhoz segítené a pártot. Ugyanakkor az Európai Szocialisták 

és Demokraták Progresszív Szövetségéhez tartozó párt koalíciós partnerei közül csak a Dán 

Szociálliberális Pártnak lenne esélye arra, hogy képviselőt küldhessen pán-európai 

pártcsaládja EP-frakciójába: a párt 9%-os támogatottságát egy mandátumra válthatná a 

Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért. A fennmaradó mandátumok sorsa azonban 

nehezen prognosztizálható: bár a válaszadók 11,5%-a által preferált Vörös-Zöld Szövetség 

könnyedén megszerezhetné a maradék egy kiadó helyet, a párt mindeddig konzekvensen 

távol maradt a szupranacionális politizálástól. A Szövetség önálló jelöltek indítása helyett, 

hagyományosan, a kizárólag európai szinten aktív, Dán Népi Mozgalom az Európai Uniós 

tagság ellen támogatására szokta felszólítani híveit. Utóbbi párt 1979 óta minden ciklusban 

                                                           
6 http://www.b.dk/berlingskebarometer 
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küldött képviselőt az Európai Parlamentbe. Ha egy most vasárnapi választáson a Vörös-Zöld 

Szövetség összes szavazója az utóbbi párt jelöltjeire adná a voksát, a Mozgalom egy 

képviselővel vehetne részt az Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal frakciójában. 
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Észtország 

 

 

Összes mandátum  

 

 

6 

  

Európai Néppárt  1 

  

Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége  2 

  

Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért  3 

  

Zöldek/Európai Szabad Szövetség  0 

  

Európai Konzervatívok és Reformerek  0 

  

Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal  0 

  

Szabadság és Demokrácia Európája 

  

 0 

  

Egyéb  0 

  

  

Forrás:  TNS Emori7 

 

  

 

Az észt választók hat európai parlamenti mandátum sorsáról fognak dönteni 2014-ben. A 

legfrissebb közvélemény-kutatási adatok alapján az észt törvényhozásban képviselettel 

rendelkező négy pártnak lehet esélye az EP-s helyek megszerzésére. Bár támogatóik számát 

tekintve csupán 4% választja el az első és harmadik legnépszerűbb észt pártot egymástól, a 

viszonylag kevés rendelkezésre álló mandátum következtében már ez a kis eltérés is kihat a 

pártok által megszerezhető képviselői helyek számára. Míg az ALDE-hez tartozó Centrum 

Párt, valamint az Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetségének munkáját 

segítő Szociáldemokrata Párt egyaránt 2-2 mandátumra lenne jogosult, addig a szavazatok 

24%-a csak egy mandátumhoz segítené hozzá a szintén ALDE-s Reformpártot. Ugyanennyi 

képviselőt küldhetne az Európai Néppárt strasbourgi frakciójába a 14%-on álló Pro Patria-Res 

Publica Szövetség is, ha most hétvégén rendeznék a választásokat. 

                                                           
7 http://www.postimees.ee/1269516/reformierakonna-valimisskandaal-peatas-partei-toetuse-tousu 
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Finnország 

 

 

Összes mandátum  

 

 

13 

  

Európai Néppárt 3 

  

Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége  2 

  

Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért  3 

  

Zöldek/Európai Szabad Szövetség  1 

  

Európai Konzervatívok és Reformerek  0 

  

Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal  1 

  

Szabadság és Demokrácia Európája 

  

 3 

  

Egyéb  0 

  

  

Forrás:  Yle8 

 

Finnországban az európai parlamenti választások során tizenhárom mandátum elosztásáról 

döntenek a választók. A legfrissebb közvélemény-kutatási adatok a nagy pártok esetében 

kiegyenlített erőviszonyokat, emellett erősödő euroszkeptikus radikális jobboldalt, és a zöld 

mozgalom jelentős gyengülését mutatják. Összesen hat párt esélyes a mandátumszerzésre.  

 

A két legnagyobb európai pártcsaládot (EPP, S&D) reprezentáló konzervatív Nemzeti 

Koalíció Pártja (KOK), illetve a Szociáldemokrata Párt (SDP) 3 illetve 2 helyre számíthat az 

EP-ben. 2009 óta ugyanakkor mindkét párt támogatottsága csökkent: a KOK 23%-ról 18%-ra 

esett vissza, az SDP pedig 19%-ról 16%-ra. Mellettük a harmadik meghatározó párt, a liberális 

karakterű, a közvélemény-kutatásokat vezető KESK három helyre esélyes jelenleg.  

 

Jelentősen változtak ugyanakkor az erőviszonyok a kisebb pártok esetében. A jelenleg két 

képviselővel rendelkező Zöld Liga (VIHR) 13%-ról 8%-ra esett vissza, ezzel egy mandátumot 

veszítve. Ezzel párhuzamosan radikálisan megnőtt a népszerűsége az Igaz Finnek Pártjának 

(PS). A szélsőséges, bevándorló-ellenes, a svéd kisebbséggel is szembehelyezkedő, 

erőteljesen EU-ellenes megnyilvánulásokkal az európai érdeklődés célkeresztjébe kerülő párt 

                                                           
8http://yle.fi/uutiset/opposition_centre_party_extends_lead_as_nations_most_popular_party/6664

513 

http://yle.fi/uutiset/opposition_centre_party_extends_lead_as_nations_most_popular_party/6664513
http://yle.fi/uutiset/opposition_centre_party_extends_lead_as_nations_most_popular_party/6664513
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8%-ról 19%-ra növelte támogatói számát, és ezzel a jelenlegi egy helyett immár három 

mandátumra számíthat.  
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Franciaország 

 

Összes mandátum  

 

 

74 

  

Európai Néppárt 25 

  

Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége  17 

  

Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért  4 

  

Zöldek/Európai Szabad Szövetség  8 

  

Európai Konzervatívok és Reformerek  0 

  

Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal  6 

  

Szabadság és Demokrácia Európája 

  

 0 

  

Egyéb  14 

  

  

Forrás:  Institut Harris Interactive9 

 

 

A legfrissebb közvélemény-kutatási adatok szerint - ha minimális előnnyel is - de az Unió egy 

Népi Mozgalomért (UMP) szerezné a legtöbb szavazatot.  A 23 százalékos támogatottságuk 

19 európai parlamenti mandátumot jelent. Marine Le Pen által vezetett szélsőjobboldali 

Nemzeti Front (FN) 18 százalékos támogatottságával 14 mandátumra számíthatna. A 

Szocialista Párt (PS) 17 mandátumot szerezne az Európai Parlamentben, ha 2013 nyarán 

tartanák a választásokat – jelenleg ugyanis a franciák 21 százaléka támogatja a kormánypártot. 

A három legerősebb politikai erőtől lemaradva 4 EP-mandátumot szerezne a liberális 

kötödésekkel rendelkező Demokrata Mozgalom (Modem) és 8 képviselői helyet a zöldek 

(Les Verts). Az öt kisebb centrista erő szövetségéből 2012-ben létrejött Union des 

Démocrates et Indépendants (UDI) 6 mandátumot szerezne.  

Az európai pártcsaládokhoz való egyértelmű kötődés csak a radikális Nemzeti Front 

esetében kérdéses, hiszen a párt bár ideológiailag leginkább az Szabadság és Demokrácia 

Európája képviselőcsoporthoz kötődik, mégsem tagja a frakciónak az EP-ben. Így az UMP az 

Európai Néppárthoz (EPP); a francia szocialisták az Európai Szocialisták és Demokraták 

Progresszív Szövetségéhez; a Baloldali Front az Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld 

Baloldal képviselőcsoportjához (EUL-NGL); a Modem az ALDE-hoz; a Les Verts az Európai 

Zöld Párthoz (EGP) és az UDI az EPP-hez kötődik. 

                                                           
9 http://www.francepresseinfos.com/2013/07/sondage-europeennes-2014-importante.html 

http://www.francepresseinfos.com/2013/07/sondage-europeennes-2014-importante.html
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Görögország  

 

Összes mandátum  

 

 

21 

  

Európai Néppárt 7 

  

Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége  2 

  

Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért  0 

  

Zöldek/Európai Szabad Szövetség  0 

  

Európai Konzervatívok és Reformerek  0 

  

Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal  8 

  

Szabadság és Demokrácia Európája 

  

 0 

  

Egyéb  4 

  

  

Forrás:  Public Issue10 

 

A legfrissebb közvélemény-kutatási adatok alapján hat görög párt küldhetne képviselőt az 

Európai Parlamentbe. A felmérések alapján fej-fej mellett áll a konzervatív liberális néppárti 

Új Demokrácia (ND) és a szélsőbaloldali Szirizia. Mindkét párt 7-7 EP-képviselői helyet 

szerezne, ha most vasárnap rendeznék a választásokat, előbbi a szavazatok 28,5%-át, utóbbi 

27,5%-át begyűjtve. A harmadik erő pillanatnyilag a szélsőjobboldali Arany Hajnal (XA), amely 

a szavazók 11%-ának támogatására számíthat, ami három mandátumot jelentene a radikális 

pártnak. A szociáldemokrata Pánhellén Szocialista Mozgalom (PASOK) 8%-on áll, amivel két 

mandátumot kapna az Európai Parlamentben. A fent említett pártok mellett még a nemzeti 

konzervatív ideológiájú Független Görögök (ANEL) és Görögország Kommunista Pártja 

(KKE) jutna egy-egy európai képviselői helyhez, a szavazatok 7-7%-át megszerezve.  

Ezek alapján az Új Demokrácia 7 képviselővel gyarapítaná az Európai Néppárt (EPP) 

frakcióját, a Szirizia és a KKE révén pedig 8 mandátummal bővülne az Egységes Európai 

Baloldal/Északi Zöld Baloldal képviselőcsoportja (EUL-NGL). A PASOK két képviselőjével az 

Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége (S&D) két fővel bővülne. A 

Független Görögök pártja az Új Demokráciából kiszakadva jött létre, a konzervatív értékeket 

képviselő párt euroszkeptikus nézeteket is vall, egy képviselője lenne az EP-ben. Az 

euroszkeptikus Arany Hajnal három képviselője valószínűleg nem találna olyan európai 

képviselőcsoportot, amelyhez csatlakozni tudna, így utóbbi két párt EP-képviselői a 

függetlenek táborát erősítenék.  

                                                           
10 http://www.publicissue.gr/en/1809/varometro-jul-2013/ 

http://www.publicissue.gr/en/1809/varometro-jul-2013/
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Hollandia  

 

Összes mandátum  

 

 

26 

  

Európai Néppárt 2 

  

Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége  4 

  

Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért  9 

  

Zöldek/Európai Szabad Szövetség  0 

  

Európai Konzervatívok és Reformerek  1 

  

Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal  3 

  

Szabadság és Demokrácia Európája 

  

 0 

  

Egyéb  7 

  

  

Forrás:  Ipsos11 

 

 

Az aktuális pártpreferencia-mérések alapján a Szabaddemokrata Néppárt (VVD) 21,1%-kal 

vezeti a pártversenyt, ami jelenleg 6 EP-helyhez juttatná a szervezetet a Liberálisok és 

Demokraták Szövetsége Európáért (ALDE) képviselőcsoportjában. A második 

legtámogatottabb holland párt 15,8%-kal a Szabadságpárt (PVV), amelynek euroszkeptikus 

képviselői – szám szerint 5-en – a függetlenek padsorában foglalnának helyet. Harmadik erő a 

Munkáspárt (PvdA) 15%-kal, ami 4 EP-képviselőt érne ma a pártnak, melynek képviselői az 

Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetségének frakcióját (S&D) erősítenék. 

A D66 nevű formáció a jelenlegi erőviszonyok szerint a szavazatok 11,8%-ára számíthat, 

amivel 3 strasbourgi mandátumhoz jutna, a VDD-hez hasonlóan szintén az ALDE 

képviselőcsoport létszámát növelve. A Szocialista Párt (SP) közel 10%-os szavazói 

támogatottsággal szintén 3 mandátumra lenne jogosult. A párt, bár formálisan nem tagja az 

Egységes Európai Baloldal–Északi Zöld Baloldalnak (GUE/NGL), ennek ellenére képviselőik 

ebben a frakcióban politizálnak. 2-2 mandátumot szerezne a Kereszténydemokrata 

Tömörülés (CDA) valamint az 50Plus elnevezésű párt, előbbi az Európai Néppártban (EPP) 

politizál, míg utóbbinak nincsen európai pártkötődése. A Keresztény Unió (CU) 3,2%-os 

támogatottságával még éppen elcsípne egy helyet az EP-ben, az Európai Konzervatívok és 

Reformerek (ECR) táborát erősítve ezzel. 

Összesítve tehát Hollandiából 9 mandátummal bővülne a Liberálisok (ALDE) európai 

frakciója, a Szocialisták (S&D) 4 képviselőt szereznének, az Egységes Európai Baloldal–Északi 

                                                           
11 http://www.ipsos-nederland.nl/content.asp?targetid=674 

http://www.ipsos-nederland.nl/content.asp?targetid=674
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Zöld Baloldal frakciója 3 képviselővel bővülne, a Néppárt (EPP) 2 mandátumhoz jutna 

Hollandiából, a Konzervatívok és Reformerek (ECR) tábora pedig egy hellyel bővülne.  
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Horvátország 

 

 

Összes mandátum  

 

 

11 

  

Európai Néppárt 5 

  

Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége  5 

  

Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért  0 

  

Zöldek/Európai Szabad Szövetség  0 

  

Európai Konzervatívok és Reformerek  0 

  

Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal  1 

  

Szabadság és Demokrácia Európája 

  

 0 

  

Egyéb  0 

  

  

Forrás:  Ipsos Hrvtska12 
 

 

Az Európai Unió legújabb tagállamának polgárai 2013 áprilisában választottak először 

képviselőket az Európai Parlamentbe. A választásokon a részvételi arány rendkívül alacsony 

volt, mindössze 20,7%. Az Unió történetében ez a valaha mért egyik legalacsonyabb EP-

választási részvételi eredmény, amely alátámasztja azon kutatásokat, melyek szerint a horvát 

társadalom széles rétegei közömbösek vagy épp szkeptikusak az Európai Uniót illetően. A 

választások után készített közvélemény-kutatások szerint a szociáldemokraták a szavazatok 

27%-a révén öt képviselőt delegálhatnának az Európai Szocialisták és Demokraták 

Progresszív Szövetségébe, míg az EPP-hez tartozó HDZ, amelynek támogatottsága 32%-ról 

23%-ra csökkent ugyanennyi EP-mandátumra számíthatna. A Horvát Munkáspárt, amely 5%-

ról 8,7%-ra növelte népszerűségét néhány hónap alatt, továbbra is csupán egy képviselői 

helyet szerezne a GUE/NGL frakciójában.  

 

 

 

                                                           
12 http://www.novilist.hr/Vijesti/Hrvatska/Rast-popularnosti-SDP-a-i-Milanovica-ali-i-HDZ-a 

 

http://www.novilist.hr/Vijesti/Hrvatska/Rast-popularnosti-SDP-a-i-Milanovica-ali-i-HDZ-a
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Írország 

 

 

Összes mandátum  

 

 

11 

  

Európai Néppárt  3 

  

Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége  1 

  

Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért  4 

  

Zöldek/Európai Szabad Szövetség  0 

  

Európai Konzervatívok és Reformerek  0 

  

Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal  3 

  

Szabadság és Demokrácia Európája 

  

 0 

  

Egyéb  0 

  

  

Forrás:  Ipsos Ireland13 

  

 

Írország 11 képviselői hellyel rendelkezik az Európai Parlamentben. A pártok népszerűségi 

adatai kormányváltó hangulatot jeleznek: a két jelenlegi koalíciós partner, a jobbközép, 

centrista Fine Gael és a baloldali Munkáspárt egyaránt népszerűség-vesztést szenvedett el. 

Ennek természetesen az európai parlamenti választásokra is jelentős hatása lesz. Az Enda 

Kenny vezette Fine Gael támogatottsága 29%-ról 26%-ra esett vissza, amely öt helyett három 

mandátumot jelent az EPP frakcióban. A Munkáspárt 2009-ben 14%-os eredménye mára 8%-

ra erodálódott. Ez alapján a jelenlegi három helyett mindössze egy képviselőjük foglalhat 

helyet az Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége frakciójában. Ezzel 

párhuzamosan növelték népszerűségüket az ellenzéki pártok: a jobboldali Fianna Fail 

támogatottsága mintegy 5%-kal nőtt, amely négy helyet jelent az ALDE képviselőcsoportban. 

Ennél is impozánsabb azonban az egykor erősen militáns, az IRA politikai szárnyának tekintett 

baloldali nacionalista Sinn Féin népszerűség-növekedése 11%-ról 19%-ra, amelyet három 

képviselői helyre válthatnak a GUE-NGL frakcióban.  

 

 

                                                           
13 http://www.irishtimes.com/news/politics/poll-shows-fianna-f%C3%A1il-remains-best-

supported-party-in-state-at-26-1.1427920 

 

http://www.irishtimes.com/news/politics/poll-shows-fianna-f%C3%A1il-remains-best-supported-party-in-state-at-26-1.1427920
http://www.irishtimes.com/news/politics/poll-shows-fianna-f%C3%A1il-remains-best-supported-party-in-state-at-26-1.1427920
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Lengyelország 

 

 

Összes mandátum  

 

 

51 

  

Európai Néppárt 23 

  

Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége  7 

  

Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért  0 

  

Zöldek/Európai Szabad Szövetség  0 

  

Európai Konzervatívok és Reformerek  21 

  

Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal  0 

  

Szabadság és Demokrácia Európája 

  

 0 

  

Egyéb  0 

  

  

Forrás:  TNS14  

 

Kevéssé változtak az erőviszonyok a közelmúltban a lengyelországi jobb- illetve baloldal 

között, a jobboldalhoz sorolható erők viszonylatában azonban átalakult a népszerűségi 

sorrend. A jelenlegi adatok szerint Lengyelországban ismét növekvő népszerűségnek 

örvendenek az euroszkeptikus, de legalábbis a föderális Európa koncepciójával szemben álló 

eszmék és nézetek, míg az Európa-barát, mérsékelt konzervatív felfogás háttérbe szorul. Ezt 

mutatja a két jobboldali párt népszerűségében bekövetkező változás: míg a gazdasági 

liberalizmus és a fundamentalista konzervativizmus elegyét képviselő Jog és Igazságosság 

Pártja (PiS) a legnépszerűbb politikai erő 43%-os támogatottságával, addig a jelenlegi 

kormányt adó, jobbközép, integrációpárti, a Néppárthoz tartozó Civil Platform (PO) 32%-ra 

esett vissza. Ennek megfelelően az Európai Konzervatívok és Reformerek frakcióban helyet 

foglaló PiS tizenöt helyett huszonegy mandátumra számíthat a következő EP-választásokon, 

míg a Civil Platform a második helyre szorulva a mostani huszonöt helyett csak tizenkilenc 

képviselői helyet szerezhet meg. A szintén az EPP pártcsaládhoz tartozó Lengyel Néppárt, 

amely a jobboldal harmadik meghatározó ereje, 5%-os támogatottságával négy mandátumot 

nyerne.  

 

                                                           
14http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Sondaz-TNS-Polska-PiS-43-procent-PO-32-
procent,wid,15902897,wiadomosc.html?ticaid=11122f 

 

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Sondaz-TNS-Polska-PiS-43-procent-PO-32-procent,wid,15902897,wiadomosc.html?ticaid=11122f
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Sondaz-TNS-Polska-PiS-43-procent-PO-32-procent,wid,15902897,wiadomosc.html?ticaid=11122f
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A lengyel baloldal támogatottsága számottevően nem változott az utolsó választások óta. A 

Baloldali Demokrata Szövetséget (SLD) a szavazók 12% választaná, így hét mandátumra 

számíthat a párt az S&D frakcióban 
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Lettország 

 

 

Összes mandátum  

 

 

8 

  

Európai Néppárt 3 

  

Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége  0 

  

Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért  0 

  

Zöldek/Európai Szabad Szövetség  0 

  

Európai Konzervatívok és Reformerek  1 

  

Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal  4 

  

Szabadság és Demokrácia Európája 

  

 0 

  

Egyéb  0 

  

  

Forrás:  LETA15 

 

A közelmúltban impozáns gazdasági fejlődést megvalósító, és az összes konvergencia-

kritérium teljesítésével 2014. január 1-től a közös európai valutát is bevezető Lettország 

nyolc képviselői hellyel rendelkezik az Európai Parlamentben. A lett pártok népszerűségi 

sorrendje atipikusnak tekinthető: első helyen jelenleg az oroszbarát baloldali Saskaņas Centrs 

(SC) áll 21%-os támogatottsággal, amely négy mandátumra váltható a GUE–NGL - 

képviselőcsoportban. Az EPP frakcióban helyet foglaló jobbközép „V-Egység” pártja 

elveszítette 2009-es vezető pozícióját és a második helyre csúszott, jelentős 

népszerűségvesztéssel: 24%-ról 14%-ra esett vissza, ám így is három helyre számíthat a 

jelenlegi kettő helyett. Ennek oka, hogy a három, jelenleg egy-egy mandátummal rendelkező 

kispárt (Par Cilvēka Tiesībām Vienotā Latvijā, LLP, LLNK) nem érné el a szükséges 5 %-os 

belépési küszöböt.  

 

A harmadik, bejutásra esélyes párt a liberális konzervatív Nemzeti Szövetség (NA), amely 

8%-os támogatottságával egy mandátumra esélyes. Érdekesség, hogy Lettország nem 

képviselteti magát a legnagyobb baloldali EP-frakcióban: a Szocialisták és Demokraták 

Progresszív Szövetségében nem foglalnak helyet lett képviselők, és ez feltehetően 2014-ben 

sem fog változni, hiszen a Lett Szociáldemokrata Párt népszerűsége mindössze 3%.  

                                                           
15 http://www.ir.lv/2013/5/1/aptauja-kaut-ari-sc-reitings-samazinas-aprili-popularaka 

 
 

http://www.ir.lv/2013/5/1/aptauja-kaut-ari-sc-reitings-samazinas-aprili-popularaka
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Litvánia 

 

Összes mandátum  

 

 

11 

  

Európai Néppárt 2 

  

Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége  5 

  

Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért  2 

  

Zöldek/Európai Szabad Szövetség  0 

  

Európai Konzervatívok és Reformerek  0 

  

Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal  0 

  

Szabadság és Demokrácia Európája 

  

 2 

  

Egyéb  0 

  

  

Forrás:  Vilmorus16 

 

Az aktuális pártpreferencia-mérések alapján a Szociáldemokrata Párt 25 százalékos 

támogatottsággal rendelkezik, amely a mandátumok többségét (5 képviselő) jelenthetné a 

szocialistáknak (S&D). A 2011-es parlamenti választásokon még harmadik helyen végzett 

liberális Munkáspárt jelenlegi 8 százalékos támogatottsága egy EP-mandátumot érne. A Rend 

és az Igazságosság pártja 2 mandátumot szerezne, jelenleg 9 százalékos a támogatottsága, 

akárcsak a Litván Kereszténydemokratáknak. A legkisebb parlamentbe jutó párt a Liberális 

Mozgalom lenne – 1 képviselőt küldene Strasbourgba.  

 

Az Európai Parlamentbe jutó pártok közül a szociáldemokraták az Európai Szocialisták és 

Demokraták Progresszív Szövetségének (S&D), a kereszténydemokraták az EPP 

képviselőcsoportját gyarapítanák, míg a Munkáspárt és a Liberális Mozgalom az ALDE 

pártcsaládhoz csatlakozna. A Rend és az Igazságosság pártjának képviselői pedig a Szabadság 

és Demokrácia Európája frakcióban foglalnak majd helyet. 

 

                                                           
16 http://www.lithuaniatribune.com/47690/lithuanian-labour-partys-popularity-down-social-democrats-
continue-topping-polls-201347690/ 

http://www.lithuaniatribune.com/47690/lithuanian-labour-partys-popularity-down-social-democrats-continue-topping-polls-201347690/
http://www.lithuaniatribune.com/47690/lithuanian-labour-partys-popularity-down-social-democrats-continue-topping-polls-201347690/
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Luxemburg  

 

 

Összes mandátum  

 

 

6 

  

Európai Néppárt 3 

  

Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége  1 

  

Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért  1 

  

Zöldek/Európai Szabad Szövetség  1 

  

Európai Konzervatívok és Reformerek  0 

  

Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal  0 

  

Szabadság és Demokrácia Európája 

  

 0 

  

Egyéb  0 

  

  

Forrás:  Sondage Tageblatt17 

 

 

 

 

A féléve húzódó kémbotrány miatt kormányválságot átélő országban gyorsan változik a 

pártok támogatottsága. A Keresztényszocialista Néppárt (CSV) 34%-on áll a legfrissebb 

közvélemény-kutatási eredmények szerint, ezzel 3 mandátumot szerezne a választásokon. A 

fej-fej mellett második helyezett Luxemburgi Szocialista Munkáspárt és a liberális Demokrata 

Párt 21 illetve 18 százalékos eredménye 1-1 EP mandátumot jelentene. A Zöldek 13 

százalékukkal ugyancsak egy mandátumhoz jutnának. 

 

A legtöbb mandátumot szerző kereszténydemokraták (CSV) tagjai az EPP frakciót 

gyarapítanák, míg a Demokrata Párt az ALDE-t, a Zöldek pedig a Zöldek/Európai Szabad 

Szövetség frakcióját bővítenék. A Luxemburgi Szocialista Munkáspárt az Európai Szocialisták 

és Demokraták Progresszív Szövetségének csoportját gazdagíthatnák egy képviselővel. 

                                                           
17 http://www.lessentiel.lu/fr/news/luxembourg/story/15877648  

http://www.lessentiel.lu/fr/news/luxembourg/story/15877648
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Magyarország 

 
 

Összes mandátum  

 

 

21 

  

Európai Néppárt 10 

  

Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége  6 

  

Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért  0 

  

Zöldek/Európai Szabad Szövetség  0 

  

Európai Konzervatívok és Reformerek  0 

  

Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal  0 

  

Szabadság és Demokrácia Európája 

  

 0 

  

Egyéb  5 

  

  

Forrás:  Policy Solutions18 

 

 

  
Az utóbbi időben uniós konfliktusairól ismert országban a jobboldali kormánypártok (Fidesz-

KDNP) jelentős előnnyel, 41%-os támogatottsággal rendelkeznek a legfrissebb közvélemény-

kutatási adatok szerint. A Fidesz-KDNP így 10 képviselőt delegálhatna az Európai 

Parlamentbe. Az ellenzéki pártok közül kiemelkednek a szocialisták (MSZP), akiknek a 26%-

os eredménye 6 mandátum megszerzéséhez lenne elegendő. A radikális Jobbik 17%-os 

támogatottságával négy mandátumot, míg a nemrég alakult Együtt 2014-PM 8%-os 

szavazataránnyal – amennyiben külön listán indulna a szocialistáktól -, 1 helyet tudna 

megszerezni az Európai Parlamentben.  

 

A pártok európai kötődései tekintetében a Jobbik és az Együtt 2014-PM esetében 

ütközhetünk problémába. A Jobbik már a 2009-es EP-választások után se ült be a 

szélsőjobboldali frakcióba, míg az E14-PM-ről még pontosan nem tudható, hogy 

középpártként melyik ideológiai karakterjegye lenne leginkább meghatározó a 

frakcióválasztáskor. Az eredmények alapján nyertes Fidesz-KDNP az EPP frakciót, míg a 

legerősebb ellenzéki MSZP az Európai Szocialistákat gyarapítaná képviselőikkel. 

                                                           
18 http://www.policysolutions.hu/hireink-olvas/_politikai_trendek 

 

http://www.policysolutions.hu/hireink-olvas/_politikai_trendek
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Málta 

 

 
 

Összes mandátum  

 

 

6 

  

Európai Néppárt 3 

  

Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége  3 

  

Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért  0 

  

Zöldek/Európai Szabad Szövetség  0 

  

Európai Konzervatívok és Reformerek  0 

  

Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal  0 

  

Szabadság és Demokrácia Európája 

  

 0 

  

Egyéb  0 

  

  

Forrás: Választási eredmény 

 

 

 
Az idén országgyűlési választásokat tartó országban csak két párt rendelkezik akkora 

támogatottsággal, hogy az EP-mandátumot eredményezne. Amennyiben most hétvégén 

tartanák a választásokat, akkor a Máltai Munkáspárt 55 százalékos támogatottsága 3 

parlamenti mandátumot érne, hasonlóan a jobbközép Nemzeti Párt (NP) 43 százalékos 

szavazati arányához. A munkáspártiak a Szocialisták és Demokraták csoportját, míg a 

Nemzeti Párt EP-képviselői az EPP frakcióját gyarapítanák. 
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Nagy-Britannia 

 

 

Összes mandátum  

 

73 

  

Európai Néppárt 0 

  

Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége  31 

  

Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért  6 

  

Zöldek/Európai Szabad Szövetség  4 

  

Európai Konzervatívok és Reformerek  25 

  

Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal  0 

  

Szabadság és Demokrácia Európája 

  

 7 

  

Egyéb  0 

  

  

Forrás:  YouGov19 

 

 

A tavalyi évhez képest visszaerősödött brit konzervatív párt 33 százalékos támogatottsága 25 

EP-képviselői helyet, míg a jelenleg legerősebb ellenzéki Munkáspárt 41 százalékos 

eredménye 31 EP-mandátumot jelentene. Az EU-ellenes Függetlenségi Pártra (UKIP) a most 

hétvégén tartandó voksoláson a választok 10 százaléka szavazna, amely 7 EP-mandátumot 

érne a radikálisoknak. A legfrissebb adatok 9 százalékos támogatottságot mutatnak a brit 

liberálisoknál, amely ugyancsak 6 képviselőhelyet eredményezne. Három mandátumhoz 

jutnának az 5 százalékos támogatottsággal rendelkező zöldek és egy képviselőt 

delegálhatnának az EP-be a 2 %-ot szerző Skót Nemzeti Párt tagjai.  

 

Az általánosan euroszkeptikus szigetországban a pártok EP-kötődései is jellemzően a 

kritikusabb frakciókat részesítik előnyben. Így a jelenlegi kormánypárt, a Konzervatív Párt az 

Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) frakcióját gyarapítják. A legjelentősebb 

támogatottsággal bíró brit Munkáspárt (Labour) a Szocialisták és Demokraták csoportját 

gazdagíthatnák 2014 után. A Liberális Demokrata Párt (Whig) az ALDE-hoz, míg az uniós 

kilépést legkeményebben támogató UKIP a Szabadság és Demokrácia Európája 

képviselőcsoporthoz; a környezetvédők és skót nemzeti párt képviselői pedig az európai 

zöldek frakciójához csatlakoznának. 

 

                                                           
19 http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-18264385 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-18264385
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Németország 

 

 

Összes mandátum  

 

 

96 

  

Európai Néppárt 43 

  

Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége  25 

  

Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért  5 

  

Zöldek/Európai Szabad Szövetség  14 

  

Európai Konzervatívok és Reformerek  0 

  

Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal  9 

  

Szabadság és Demokrácia Európája 

  

 0 

  

Egyéb  0 

  

  

Forrás:  Forsa20 

 

 

A felmérések alapján öt párt küldene képviselőket az Európai Parlamentbe. A 41%-on álló 

CDU/CSU 43 képviselői helyet szerezne meg egy most vasárnapi szavazáson, amivel a 

kereszténydemokrata-keresztényszocialista pártszövetség hagyományosan az Európai 

Néppárt (EPP) táborát erősítené. A Németország Szociáldemokrata Pártja (SPD) a második 

legerősebb német párt, 22%-os támogatottságával 25 mandátumra lenne jogosult, vagyis 

ennyivel bővülne az Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetségének (S&D) 

képviselőcsoportja az EP-ben. A Zöldek (Grüne) 14%-os társadalmi bázisuk révén 14 

mandátumhoz jutnának pillanatnyilag, vagyis 14 német zöldpárti képviselővel bővülne az 

európai Zöldek/ Európai Szabad Szövetség (G-EFA) képviselőcsoport. A Baloldali Párt (Die 

Linke) 9%-os támogatottságának megfelelően 9 európai képviselői helyet szerezne egy most 

vasárnapi voksolás alkalmával. A párt az Európai Baloldal – Északi Baloldali Zöldek 

frakciójában politizál. 5%-os támogatottságával a 3%-os küszöböt átlépve mandátumot 

szerezne még a liberális Német Szabaddemokrata Párt (FDP), amely 5 képviselői hellyel 

rendelkezne, és amely képviselői a Liberálisok és Demokraták Európai Szövetsége (AlDE) 

frakció padsoraiban foglalnának helyet. 

                                                           
20 http://www.wahlrecht.de/umfragen/forsa.htm  

http://www.wahlrecht.de/umfragen/forsa.htm
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Olaszország 

 

Összes mandátum  

 

 

73 

  

Európai Néppárt 24 

  

Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége  28 

  

Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért  0 

  

Zöldek/Európai Szabad Szövetség  0 

  

Európai Konzervatívok és Reformerek  0 

  

Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal  0 

  

Szabadság és Demokrácia Európája 

  

 0 

  

Egyéb  21 

  

  

Forrás:  IPR21 

 

 

 

A közvélemény-kutatások alapján a két nagy olasz párt, a Berlusconihoz kötődő jobboldali Il 

Popolo della Libertà és a baloldali Partito Democratico egyaránt 27-27 százalékon áll, így 

mindkét párt 24 mandátumot szerezne egy következő európai parlamenti választásokon. A 

harmadik legnépszerűbb párt, a Movimento 5 Stelle 17 százalékon áll, így 16 képviselői 

helyhez juthat az újonnan alakult mozgalom. A Mario Monti volt miniszterelnök vezette 

Scelta Civica 5, a baloldali és zöld ideológiát képviselő Sinistra Ecologia Libertá 4 

mandátumot kapna a támogatásukért cserébe.  

 

Így összességében az Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége 28 (Partito 

Democratico és Sinistra Ecologia Libertá) az Európai Néppárt 24 (Popolo della Libertà) 

mandátumot kaphat Olaszországból. 21 mandátum sorsa pedig bizonytalan – ezeket olyan 

pártok szerzik, amelyek egyelőre nem kötődnek egyértelműen egyik európai pártcsaládhoz 

sem.  

                                                           
21 http://www.scenaripolitici.com/2013/06/sondaggio-ipr-cdx-345-00-csx-345-m5s-175.html  

http://www.scenaripolitici.com/2013/06/sondaggio-ipr-cdx-345-00-csx-345-m5s-175.html
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Portugália  

 

Összes mandátum  

 

 

21 

  

Európai Néppárt 8 

  

Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége  9 

  

Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért  0 

  

Zöldek/Európai Szabad Szövetség  0 

  

Európai Konzervatívok és Reformerek  0 

  

Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal  4 

  

Szabadság és Demokrácia Európája 

  

 0 

  

Egyéb  0 

  

  

Forrás:  Eurosondagem22 

 

 

A portugál közvélemény-kutatások alapján öt párt szerezne képviselői helyeket az Európai 

Parlamentben, ha most vasárnap tartanák a választásokat. A Szocialista Párt (PS) magasan 

vezet a kutatások szerint, 37%-ot szerezne, amivel 9 képviselőt küldhetne Brüsszelbe. A 

portugál Szocialista Párt képviselői az Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív 

Szövetségének képviselőcsoportját (S&D) erősítik. A nevével ellentétben alapvetően liberális-

konzervatív elveket képviselő Szociáldemokrata Párt (PSD) a voksok 25%-át szerezné meg 

jelenleg, amivel 6 képviselői helyhez jutna a párt, melynek képviselői az Európai Néppárt 

(EPP) padsoraiban foglalnának helyet. 12%-ot szerezne egy most tartott voksoláson a 

Kommunisták és Zöldek Választási Szövetsége (CDU), amivel 2 EP-helyet szerezne a 

kommunista ideológiájú párt, melynek képviselői az Egységes Európai Baloldal–Északi Zöld 

Baloldal (GUE/NGL) frakcióját bővítenék. Újabb két portugál képviselővel bővülne a 

GUE/NGL csoportja Baloldali Blokk (BE) révén, akik 8%-os szavazataránnyal szintén 2 

képviselői helyhez jutnának. A Néppárt (CDS-PP) a voksok szintén 8%-át begyűjtve 2 

mandátumot szerezne az Európai Néppárt (EPP) frakciójának.  

A portugál választók preferenciái szerint tehát az európai baloldal erősödne, ha most 

tartanák az európai parlamenti választásokat: az Európai Szocialisták és Demokraták 

Progresszív Szövetsége 9 mandátummal, az Egységes Európai Baloldal–Északi Zöld Baloldal 

                                                           
22http://www.eurosondagem.pt/inform/barometro.htm  

http://www.eurosondagem.pt/inform/barometro.htm
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pedig összesen 4 helyhez jutna, míg a jobboldali értékeket képviselő Európai Néppárt 8 

portugál képviselővel rendelkezne. 
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Románia 

 

Összes mandátum  

 

 

32 

  

Európai Néppárt 9 

  

Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége  14 

  

Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért  7 

  

Zöldek/Európai Szabad Szövetség  0 

  

Európai Konzervatívok és Reformerek  0 

  

Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal  0 

  

Szabadság és Demokrácia Európája 

  

 0 

  

Egyéb  2 

  

  

Forrás:  Inscop23 

 

 

A közvélemény-kutatási eredmények alapján a Szociáldemokrata Párt (PSD) a 

legtámogatottabb párt Romániában, a szavazók 39%-a rájuk szavazna. Ezzel az eredménnyel a 

párt 14 mandátumot szerezne egy most vasárnapi európai parlamenti választáson. A 

Szociáldemokrata Párt képviselői az Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív 

Szövetségének (S&D) EP-frakcióját bővítenék. A második legerősebb párt jelenleg a Nemzeti 

Liberális Párt, melyet a választók 20%-a támogat. Egy ilyen arányú választási eredmény 7 EP-

helyet hozna a pártnak, amely a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért (ALDE) 

képviselőcsoportban politizálnak. A fenti két párt mellett még hét, kisebb támogatottsággal 

rendelkező párt szerezne európai mandátumot a pártpreferenciák jelenlegi állapota alapján. 

Közülük a Demokrata Liberális Párt 16%-os szavazói bázisával 6 mandátumhoz jutna, 

melynek képviselői jelenleg is az EP néppárti (EPP) frakciójában foglalnak helyet. Egy 

mandátumot kapna, és szintén az Európai Néppártot erősítené a magyar kisebbségi párt, az 

RMDSZ (5%). Két képviselői helyet kapna a Dan Diaconescu Néppárt, melyet a választók 

7%-a támogat.  Az ő képviselőik egyelőre egyik európai pártcsaládhoz sem kötődnek. 

Mellettük még az Igazság és Igazságosság (DA) nevű formáció is bővítené két fővel a néppárti 

EP-képviselők csoportját. 

                                                           
23 http://www.inscop.ro/iunie-2013-increderea-in-personalitati-si-optiunile-politce-ale-romanilor-la-alegerile-
europarlamentare/ 

http://www.inscop.ro/iunie-2013-increderea-in-personalitati-si-optiunile-politce-ale-romanilor-la-alegerile-europarlamentare/
http://www.inscop.ro/iunie-2013-increderea-in-personalitati-si-optiunile-politce-ale-romanilor-la-alegerile-europarlamentare/
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Spanyolország  

 

Összes mandátum  

 

 

54 

  

Európai Néppárt 16 

  

Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége  16 

  

Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért  0 

  

Zöldek/Európai Szabad Szövetség  2 

  

Európai Konzervatívok és Reformerek  0 

  

Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal  11 

  

Szabadság és Demokrácia Európája 

  

 0 

  

Egyéb  9 

  

  

Forrás:  Metroscopia24 

 

 

A spanyol felmérések azt mutatják, hogy jelenleg hat párt tudna képviselőt küldeni az Európai 

Parlamentbe. A két legnagyobb párt, a Néppárt (PP) és a Spanyol Szocialista Munkáspárt 

(PSOE) támogatottsága között csak minimális különbség van, előbbit a szavazók 23%-a, 

utóbbit 22,8%-a választaná. Ezáltal mindkét párt 16 képviselőt küldhetne az EP-be, ha most 

tartanák a választásokat, amivel a néppárti képviselők az Európai Néppárt (EPP) frakcióját 

bővítenék, a PSOE politikusai pedig az Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív 

Szövetségének képviselőcsoportját erősítenék. A 16%-on álló, és ez alapján 11 mandátumra 

jogosult Egyesült Baloldal-Katalán Zöld Kezdeményezés pártszövetségének európai 

parlamenti besorolását nehezíti, hogy míg az Egyesült Baloldal képviselői jelenleg az Egységes 

Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal képviselőcsoportjában foglalnak helyet, a Katalán Zöld 

kezdeményezés képviselője pedig a Zöldek/ Európai Szabad Szövetség frakciójában foglal 

helyet. Az elemzésben – mivel a pontos eloszlás nem prognosztizálható – a párt képviselőit 

az Egységes Baloldalhoz soroltuk. Az Egység, Fejlődés és Demokrácia (UPyD) 11,8%-os 

támogatottságával 8 képviselői helyhez jutna, azonban az alapvetően szociálliberális 

ideológiájú párt jelenlegi egyedüli képviselője egyetlen európai pártcsalád frakciójának sem 

tagja, így a 8 képviselő feltehetően a frakción kívüliek csoportját erősítené 2014-ben is. A 

spanyol pártok közül két mandátumhoz jutna még a Katalónia Republikánus Baloldala (ERC), 

illetve egy mandátumot szerezne a Konvergencia és Unió szintén katalán regionális párt. 

                                                           
24 http://politica.elpais.com/politica/2013/07/27/actualidad/1374938297_642293.html  

http://politica.elpais.com/politica/2013/07/27/actualidad/1374938297_642293.html
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Előbbi szervezet a Zöldek/Európai Szabad Szövetséghez (G-EFA) csatlakozna, míg utóbbi a 

frakción kívüliekhez sorolható. 



 

42 
 

Svédország 

 
 

Összes mandátum  

 

 

20 

  

Európai Néppárt 7 

  

Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége  7 

  

Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért  2 

  

Zöldek/Európai Szabad Szövetség  2 

  

Európai Konzervatívok és Reformerek  0 

  

Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal  1 

  

Szabadság és Demokrácia Európája 

  

 0 

  

Egyéb  2 

  

  

Forrás:  Sifo25 

 

 
A legfrissebb közvélemény-kutatási adatok szerint a Svéd Szociáldemokrata Munkáspárt 

rendelkezik a legnagyobb támogatottsággal (31%), amellyel a jelenlegi ellenzéki párt 7 EP-

mandátumot szerezne a választásokon. A 2010 óta kormányzó jobbközép koalíció vezető 

ereje, a Mérsékelt Párt (Moderate Party) 28,3 százalékos támogatottsága hat parlamenti 

mandátumot jelentene, ha az idén nyáron lennének a választások. A kispártok közül 

kiemelkedik a Zöld Párt, amely 11%-os támogatottságával két EP-képviselőt delegálhatna az 

unió törvényhozásába. Az 1-1 mandátummal bíró pártok erősorrendje jelenleg a következő: 

Svéd Demokraták (7,6%); Baloldali Párt (Vänsterpartiet) (6.5%); Liberális Néppárt (6%); 

Kereszténydemokraták (4,1%).  

 

A két legnagyobb EP-frakcióhoz a két legerősebb svéd párt köthető, így a Mérsékelt Párt az 

EPP-nek, a Svéd Szociáldemokrata Munkáspárt pedig a PES-nek tagja. Az aktuális eredmények 

alapján két EP-mandátummal rendelkező Zöld Párt az európai zöldek, az egy képviselői 

helyet elnyerő Baloldali Párt az Egységes Európai Baloldal frakciójában foglal majd helyet. A 

Liberális Néppárt képviselői az ALDE-hez, a Kereszténydemokraták pedig az Európai 

Néppárthoz kötődnek. 

                                                           
25 http://www.thelocal.se/tag/Sifo 

http://www.thelocal.se/tag/Sifo
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Szlovákia 

 
 

Összes mandátum  

 

 

13 

  

Európai Néppárt 2 

  

Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége  9 

  

Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért  0 

  

Zöldek/Európai Szabad Szövetség  0 

  

Európai Konzervatívok és Reformerek  0 

  

Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal  0 

  

Szabadság és Demokrácia Európája 

  

 0 

  

Egyéb  2 

  

  

Forrás:  MVK26 

 

 

A legfrissebb kutatási eredmények alapján a SMER 44 százalékos támogatottsággal, 9 EP-

mandátumot szerezne meg. A kisebb pártok közül a Kereszténydemokrata Mozgalom 9 

százalékos eredménye, 1 EP-helyet érne a következő parlamenti ciklusban. Rajtuk kívül az 1-1 

parlamenti képviseletet szerző pártok aktuális erősorrendje a következő: az Egyszerű 

Emberek és Független Személyiségek (8%); az Új Többség (7%) és a Most-Híd (6%). 

 

A szlovák pártok európai kötődései csak három párt esetében egyértelműek. A 

Kereszténydemokrata Mozgalom ideológiailag az EPP-hez köthető, míg a SMER a korábbi 

kritikák ellenére az Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetségének frakcióját 

gyarapítja. Az Egyszerű Emberek és Független Személyiségek és a NOVA párt esetében 

nehezen találhatunk egyértelmű támpontot az európai pártcsaládokhoz való kötődésük 

meghatározásához. A Most-Híd ideológiailag az EPP-hez áll a legközelebb.  

                                                           
26 http://kitekinto.hu/karpat-
medence/2013/07/13/bejutna_a_parlamentbe_a_magyar_kozosseg_partja/#.Ug4j-ayx7Qp  

http://kitekinto.hu/karpat-medence/2013/07/13/bejutna_a_parlamentbe_a_magyar_kozosseg_partja/#.Ug4j-ayx7Qp
http://kitekinto.hu/karpat-medence/2013/07/13/bejutna_a_parlamentbe_a_magyar_kozosseg_partja/#.Ug4j-ayx7Qp
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Szlovénia 

 
 

Összes mandátum  

 

 

8 

  

Európai Néppárt 3 

  

Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége  4 

  

Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért  0 

  

Zöldek/Európai Szabad Szövetség  0 

  

Európai Konzervatívok és Reformerek  0 

  

Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal  0 

  

Szabadság és Demokrácia Európája 

  

 0 

  

Egyéb  1 

  

  

Forrás:  STA27 

 

 

 
A legfrissebb pártszimpátia felmérések szerint a legtöbb EP-mandátumot a 

Szociáldemokraták szereznék, 15 százalékos népszerűségük 4 helyet érne. A néppárthoz 

kötődő Szlovén Demokrata Párt (SDS) 3 helyet érne el a 11 százalékos támogatottságával. A 

2011-ben alapított, 6%-os választói bázissal bíró Pozitív Szlovénia (PS) pártja egy mandátumot 

szerezne. A párt képviselője várhatóan a függetlenek között foglalna helyet. Mint az a 

részletes adatokból kiderül, a leginkább népszerű, viszont EP-mandátumot nem szerző 

pártok is az Európai Parlament néppárti pozícióit erősítenék (Szlovén Néppárt; Új Szlovénia). 

                                                           
27 http://www.sta.si/en/vest.php?s=a&id=1899184  

http://www.sta.si/en/vest.php?s=a&id=1899184
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Összegzés – az Európai Parlament várható összetétele 
 

A fenti eredmények összesítése alapján látható, hogy fej-fej melletti küzdelem várható 2014-

ben, és e pillanatban mindössze néhány mandátummal ugyan, de az Európai Szocialisták 

nyernék meg a következő európai parlamenti választásokat. A baloldal 230 mandátumot 

szerezne, mely az összes képviselői hely 30,6 százaléka. A jelenlegi állás szerint a konzervatív 

Európai Néppárt 226 mandátumot nyerne el 2014-ben, amivel a második legnagyobb frakciót 

alakíthatná Strasbourgban. A Néppárt 1999 óta mindig a legnagyobb európai parlamenti 

frakciót adja, és így húsz év óta először van arra reális esély, hogy európai szinten vereséget 

szenvedjen. Az elmúlt évek vesztesei lesznek a liberális eszme követői is: várhatóan a 

mandátumok mindössze 7,9 százalékát szerzik meg, mely 59 képviselői helyet ér.  

 

 
 

Az elhúzódó gazdasági válság egyértelmű hatása a szélsőségek erősödése. A szélsőbaloldali és 

egyes zöld pártokat tömörítő Egységes Európai Baloldal 7,9 százalékra erősödhet, és 59 

képviselői helyet szerezhet. Ugyanakkor, az európai zöldek évtizedek óta töretlen erősödése 

megállni látszik. A zöld pártcsalád a mandátumok 5,6 százalékát szerezné meg, és 42 

képviselővel lehetnének jelen így az Európai Parlamentben. A sok esetben egy irányba 

szavazó európai szocialisták, szélsőbalosok és zöldek így összesen 44 százalékot 

szerezhetnek, azaz a baloldalnak a kétségtelen előretörés ellenére várhatóan jövőre sem lesz 

meg az abszolút többsége az Európai Parlamentben.  

 

A baloldal mellett az euroszkeptikus erők lesznek a 2014-es választások egyértelmű 

nyertesei. Az Európai Konzervatívok és Reformerek frakciója, melynek gerincét a brit 

Konzervatívok és a lengyel Jog és Igazságosság párt adja, 50 képviselővel képviselheti a 
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jobboldali euroszkeptikus választókat.  Az EU-ellenes Nigel Farage brit képviselő által 

hírhedtté vált Szabadság és Demokrácia Uniója 17 képviselőt gyűjthet össze, mely azonban 

nem lesz elég a frakcióalapításhoz. Kivéve, ha begyűjti azokat a pártcsaládokhoz nem kötődő 

euroszkeptikus, sok esetben szélsőjobboldali képviselőket, akiknek a száma közel hetven lesz 

az új Európai Parlamentben. A kutatásból az egyértelműen látható, hogy összességében akár 

minden hetedik EP-képviselő az Európai Unió gyengítésében érdekelt, euroszkeptikus 

jobboldali politikus lesz. 

 

 
 

Noha az Európai Parlament összetételének meghatározásában továbbra is a nagy tagállamok 

– Németország, Franciaország, Nagy-Britannia, Olaszország – választási eredményei lesznek 

döntőek, több kisebb ország is nagy jelentőséggel bírhat a végeredmény kialakításában. Így az 

ország méreteihez képest jelentős számú jobboldali „kontingenst” küldhet az Európai 

Parlamentbe Magyarország, Lengyelország, vagy éppen Luxemburg. Ráadásul 

Franciaországban és Németországban is konzervatív győzelem várható az Európai Parlamenti 

választásokon. Ezzel szemben a baloldalt erősíti majd jelentős mértékben számos kelet-

európai tagállam, így Csehország, Litvánia, Szlovákia és Románia, valamint Nagy-Britannia is. 

Az euroszkeptikus szélsőjobboldal Ausztriában, Franciaországban, Magyarországon, Nagy-

Britanniában, Finnországban, Görögországban és Hollandiában egyaránt igen erős támogatást 

fog szerezni. Jól látható, hogy az ilyen típusú pártok nem csak a gazdaságilag legrosszabb 

helyzetű országokban jelentek meg, és nem is regionálisan koncentrálódnak, hanem szinte 

egész Európában erősödőben vannak. Ugyanakkor, a liberálisok fellegvára marad továbbra is 
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Észak-Európa, így Írország, Dánia és Hollandia, a szélsőbaloldalé pedig Görögország, 

Csehország és Lettország. A zöldek pedig Belgiumban fognak várhatóan igen jól szerepelni a 

választásokon. 
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