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Szuverenisták és integristák  
az új Európai Parlamentben 
A 2019. májusi EP-választások esélyei

(Fő törésvonal az EU-n belül) Az Európai Uniót sürgősen meg kell reformálni, és a 
szükséges intézkedéseket közvetlenül a 2019 májusában esedékes EP-választások után 
meg kellene tenni! Ebben lényegében egyetértés van a politikai pártcsaládok között, 
talán csak az EU jelenlegi vezetésében vannak kételyek ezzel szemben (Bogár 2016; 
Pöttering 2017; Flores 2018: 43–72; Pokol 2019). Ezt még az EU-bürokrácia jelenlegi 
csúcsvezetésével szoros kapcsolatban álló amerikai tőzsdespekuláns, George Soros is 
látja. Több nyilatkozatában is hangsúlyozta, hogy „az Európai Unió létezésében van 
válságban. Minden, ami elromolhatott, elromlott.” (Soros 2018). Sőt, még ennél erőseb-
ben is fogalmaz, amikor azt is állítja, hogy „az EU jelenlegi vezetése most leginkább 
az összeomlás előtt álló Szovjetunió vezetésére emlékeztet”, és hogy „a reformokat a 
rendszer szívénél kell kezdeni” (Soros 2019).

A politikai erőknek az átalakítások előtt egy kardinális kérdésben meg kell egyezni-
ük, s ez így hangzik: Milyen Európában akarunk élni a 21. század első felében, s ehhez 
milyen szövetségi rendszerre lesz szükségünk: decentralizáltra vagy centralizáltra; tag-
államok laza konföderációjára vagy inkább egyetlen szövetséges államra? (Whitehead 
2000; Simon 2015; Pöttering 2017)

A kérdésre adott válaszok egyben mutatják azt a fontos törésvonalat is, mely ma 
kettéosztja Európát, egyrészt azokra az államokra, melyek meg akarják tartani önállósá-
gukat, másrészt azokra, melyek a hatásköreiket fenntartás nélkül átadnák Brüsszelnek. 
Némi leegyszerűsítéssel az egyik csoportot nevezhetjük szuverenistáknak, a másikat 
föderalistáknak. Nézzük meg közelebbről milyen lényeges különbségek vannak a 
szuverenisták és a föderalisták között!

A szuverenisták ragaszkodnak a nemzetek önrendelkezési jogához és az EU által is 
deklarált demokráciát erősítő alapelvhez, a szubszidiaritás elvéhez. Hangsúlyozzák, 
hogy olyan független államok szövetségét akarják létrehozni, ahol minden egyes tag-
állam megőrzi szuverenitását, rendelkezik az államiság minden alapfeltételével. Így 
továbbra is meg akarják tartani a külügyet, a belügyet, a hadügyet, a törvényhozást, 
az adóügyet, az igazságügy területén a döntési kompetenciákat, ragaszkodnak a nem-
zeti kultúrához, az anyanyelvhez, és a nemzeti jelképekhez is (címer, zászló, himnusz, 
ünnepnapok). Az együttműködés során az egyes tagállamok hatáskörében maradnak 
az állami szuverenitás legfontosabb jogkörei, s a köztük lévő együttműködést nem a 
hatáskörök egy részének fölfelé – Brüsszel felé – delegálásával oldják meg, hanem a 
megválasztott kormányok képviselői révén biztosítják, mégpedig az érdekegyeztetésre 
épülő politikájukkal, meghatározott képviseleti, kormányközi intézményekkel és ha-
tékony eljárási jogi szabályokkal. A 27-ek EU-ja lényegében ma lényegében így mű-
ködik. A szuverenisták egyrészt ezeket a kereteket szeretnék megtartani a jövőben 
is, másrészt bizonyos kompetenciákat még szeretnének visszaszerezni az EU-tól. 
A magyarok, és az őket képviselő Orbán-kormány is a szuverenisták élharcosai közé 
tartoznak.
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A föderalisták ezzel szemben nagyobb centralizációt akarnak, hatásköröket kívántak 
elvonni 2010 után, de főleg Jean-Claude Juncker 2014-es az Európai Bizottság elnö-
kének való beiktatását követően. Azóta az EU felső vezetésében megerősödtek azok 
az erők, melyek Európában a hatalom brüsszeli centralizálására – más olvasatban a 
szövetségi rendszer föderalizálására – törekednek. A folyamatot lényegét úgy is fölfog-
hatjuk, ahogy a belga társadalomtudós M.G. Luyckx látja: „Brüsszel véget vet a pira-
mis-struktúrának, s relativizálja a nemzetállamot.” (Luyckx 2018) Az EU szocialista és 
liberális pártcsaládjai egymással összefogva többséget alkotnak az EP-ben, és Juncker, 
valamint Merkel hatására 2014-től folyamatosan befolyásuk alá vonták a néppártiak li-
berális szárnyát is (pl. a német Merkel-vonalat és a Benelux Juncker-vonalat, valamint a 
skandináv liberális néppártiakat), így ők határozták meg az EU politikai irányvonalát is. 
Intézkedések sorozatával – szinte észrevétlenül – mind erősebb integrációs képződmény-
nyé akarják alakítani a szövetségi rendszert, ha úgy tetszik csöndesen, szinte lopakodva 
„föderalizálják”.

A folyamat lényege, hogy a brüsszeli bürokraták jogköröket vonnak el a nemzetálla-
moktól azok előzetes hozzájárulása nélkül. Ezt célozta többek között az egységes külpo-
litikai kialakítására törekvés, az adópolitika tervének elkészítése, az egységes migrációs 
politika vagy az egységes alkotmányozás és jogrendszer kialakításának megfogalmazott 
igénye. A brüsszeli bürokraták centralizálási törekvése mögött valójában a német–
francia tengely áll, őket kiegészítik a Benelux államok. A legfontosabb céljuk, hogy 
Nyugat-Európa „centrum-Európává” (C-Eu) váljék és saját érdekeiket domináns európai 
érdekekként fogalmazzák meg, majd rákényszerítsék a közép- és dél-európai országok-
ra is. Ez az ún. „birodalmi gondolkodás” lényege, melyet a C-Eu államok a múltjukból 
nemcsak megőriztek, de a mai napig gyakorolják, sőt politikai gondolkodásuk központi 
elemét képezik. Tennék ezt akkor is, ha azoknak kifejezetten más az érdekük. A C-Eu 
el akarja érni, hogy az ő szándékainak és érdekeinek megfelelő politikát szolgai módon 
kövesség az EU-hoz később csatlakozott közép-európai országok is (pl. Oroszország- 
vagy Kína-politikájukban, vagy a migrációhoz való viszonyukban). A C-Eu domináns 
szerepének erősödését már mutatja, hogy a többségi akaratot ott is kötelező érvényűvé 
akarja tenni, ahol eddig csak az egyöntetű döntés volt kötelező. Ezzel együtt mindent 
megtesznek az egyes országok vétójogának törléséért. Különösen nagy lendülettel mun-
kálkodnak a migrációs ügyek támogatásában, illetve a szolidaritás elvére hivatkozva 
annak kötelezővé tételében (pl. a kvóta-rendszer, vagy az ENSZ migrációs csomagjának 
kötelező elfogadásában). Az elmúlt időszakban megjelent a határvédelem brüsszeli köz-
pontból való irányításának szándéka is az ún. Frontex szervezeten keresztül.

A politikai centralizáció egyik kísérőjelensége a kultúrában az ún. homogenizációs 
törekvés. Ennek során nemcsak az egyes országok jogköreinek csorbítására töreksze-
nek, hanem több szinten is érvényesíteni akarják a nemzeti kisebbségekkel szembeni 
folyamatos homogenizálást, ami asszimilációhoz vezet. A nyugati gyökerű neoliberális 
szemlélet és jogelv az emberi jogok fontosságát csak individuális szinten ismeri el és 
védi, kollektív kisebbségi szinten nem. Például nem ismeri el a nemzeti kisebbségek 
anyanyelvi oktatáshoz való jogát, vagy a kollektív vallásgyakorlási jogát. (Lásd erről: 
pl. a Velencei Bizottság is ebben a szellemben ítélkezik).

(Független államok vagy szuverén államok integrációja) Megoszlanak a vélemények 
arról, hogy létezik-e független államok integrációja vagy helyesebb inkább szuverén 
államok együttműködéséről beszélni? Tény, hogy az EU, mint integrációs rendszer még 
távol áll a föderális rendszertől, ahol a tagállamoknak több joga is hiányzik, illetve egy 
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közös hatalmi központhoz van delegálva (pl. a közös a hadserege, a nyelve, a pénze, 
himnusza, címere stb.).

Bár kétségtelen, hogy már történtek ez irányú egységesítő intézkedések pl. a migrá-
ciópolitika, az adópolitika, a jogrendszer, az oktatási rendszer és az igazságszolgáltatás 
területén. Sőt már a külpolitikában is többször megjelent a C-Eu, egy nyomáscsoport 
érdeke mint általános EU-s érdek, amit a V4-ek eddig sikeresen elhárítottak, ha az 
ő érdekeiket sértette. A kiteljesedett föderációs képződményre több példa is van: pl. 
az Amerikai Egyesült Államok, a Mexikói Egyesült Államok, vagy az Oroszországi 
Föderáció.

Tanulságos ebből a szempontból az EU-n kívül álló Oroszország elnökének, 
Putyinnak a szuverenitásról szóló eszmefuttatása. 2019 februárjában, amikor V. Putyin 
találkozott A. Lukasenko fehérorosz elnökkel, akkor Putyin fölvetette a két ország 
föderatív unióját, mégpedig a következő érvekkel: „Egyszerűen nem léteznek a 
világon teljesen független államok. A modern világ egy kölcsönösen függő világ. 
Az Európai Parlament több megkötő intézkedést hoz a tagállamok számára, mint valaha 
a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa a Szovjet Köztársaságoknak. Ez nem függés?” – tette 
fel a költői kérdést Putyin. Majd arra hivatkozott, hogy az amerikai katonai telepítések 
Európában aláásták a nemzeti szuverenitást. „Gondolják, hogy az európai országokból 
származó emberek tényleg azt akarják, hogy amerikai középtávú rakéták jelenjenek meg 
Európában? Nem, ezt senki sem akarja, de csendben elviselik. Hova lett a szuvereni-
tásuk? Úgy néz ki, hisznek abban, hogy a végső, általános számításban érdekeltek egy 
olyan szervezetben, amelybe befektették szuverenitásuk egy részét” – mondta Putyin. 
Majd áttérve az orosz–belorusz kapcsolatokra emlékeztetett rá, hogy „a fehéroroszok 
sosem kérték, hogy legyenek függetlenek, ezt csak Jelcin erőltette rájuk, amikor felbom-
lasztotta a Szovjetuniót, annak érdekében, hogy megdöntse Gorbacsovot, és átvegye az 
irányítást Moszkva felett. … most azonban végre lehetőség lenne rá, hogy együtt egy 
Orosz–Belorusz Konföderációt alakítsanak, csakhogy egy ilyen uniónak éppen maga a 
belorusz elnök a legfőbb akadálya.”

Lukasenko zavarba jött, s válaszában homlokát törölgetve mentegetőzött, hogy ő 
ugyan hajlandó lenne visszaadni a fehéroroszok függetlenségét Oroszországnak, amivel 
elméletileg lehetővé válna egy önkéntes orosz–fehérorosz konföderáció. De úgy látja, 
hogy a szuverenitás nem tőle függ, hanem az ország polgáraitól, és bizony „erre még a 
fehérorosz emberek nem állnak készen”. (Russia inside 20-02-2019).

Nos, az Európai Unió is (még) nagyon távol áll egy Európai Egyesült Államok 
rendszerétől, és az államok többsége nem is támogatná szuverenitásuk föladását és e 
formáció megalkotását. Tartózkodásuk oka jelentős mértékben az érdeksérelemtől való 
félelem. Tartanak az erős nyugati nyomástól, az ún. „centrum-Európa” (C-Eu) dominan-
ciájáról, mely őket félperifériára vagy gyarmati alávetett szerepre kárhoztatja. Márpedig 
az egykori nagy gyarmattartó országok (franciák, hollandok, németek, belgák) gyarma-
tosító mentalitása még ma is kísért úgy a politikában, mint a gazdaságban.

(Kik az Európa-pártiak, akik centralizálnak vagy akik decentralizálnak?) Már az ele-
jén rögzíteni kívánjuk, hogy félrevezetőnek és tévesnek tartjuk azt a koncepciót, mely 
szerint a hatalom koncentrálása Brüsszelben egyidejűleg növeli az EU erejét is (Simon 
2015; Shedlock 2019; Pokol–Simon 2019). E tévedés oka, hogy hibás maga a ki-
indulópont, vagyis az állítás mélyén olyan téves föltételezések húzódnak meg, me-
lyeket a valóság nem igazol vissza (Harsányi 2018). Téves az a kiindulás, hogy maga 
a centralizáció folyamatos növelése egyben növeli is egy olyan összetett demokratikus 
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integráció erejét, mint az Európai Unió, így tehát tévesek azok a széles körben elterjedt 
következtetések is, melyek szerint aki centralizálni akarja a hatalmat a senki által meg 
nem választott brüsszeli bürokrácia kezében, az demokratikus is és Európa-párti is; aki 
pedig ez ellen van, az antidemokratikus és Európa-ellenes (Dennison and Zerka 2019; 
Shedlock 2019; Slavoj Zizek 2019).

Lényegében ez a felfogás egy implicit fogalmi csúsztatást hajt végre, amikor a közös 
Európának csak a föderális Európát fogadja el, s ezzel szemben a nem föderális alapút, vagy-
is a nemzetállami alakulatok szövetségére épülő Európa híveit, a szuverenistákat Európa-
ellenesként bélyegzi meg. Hogy ez az állítás mennyire hamis, azt maga a Római Szerződés 
bizonyítja, mely rögzítette, hogy olyan közös integrációt kell létrehozni, mely az európai 
államok szövetségén alapul. A Luxemburgi Uniós Bíróság bíráinak 1962–64-es puccsszerű 
döntései (Van Gend en Loos és a Costa v Ennel) révén azonban az Unió elindult egy fél-fö-
derációt jelentő irányba. Alec Sweet Stone 2012-es cikkében e döntéseket bírói államcsíny-
nek nevezte: „juridical coup d’etat”. (Lásd erről: Stone 2007; Pokol 2019.)

Álláspontunk szerint a hatalom centralizációja a diktatúrákban ugyan rövid ideig nö-
velheti a rendszer erejét, de hosszabb távon növeli a vele szembeni ellenállást is, s ez a 
hatékonyság rovására megy, törékennyé teszi magát az egész rendszert. Erre kiváló pél-
da a kelet-európai volt kommunista államok története (Barnes–Simon 1999; Whitehead 
2016). Demokráciákban a hatalom egyirányú mozgása, vagyis centralizációja még na-
gyobb problémákat okoz, mert az erőközpont nem választott és nem számonkérhető, 
így egyrészt rontja a demokrácia minőségét, növeli a demokrácia-deficitet, másrészt 
nehezíti az adaptációs és innovációs képességet, így az egész rendszert rugalmatlanná, 
törékennyé teszi. Ezzel szemben a lokalitás szabadsága, vagyis az államok és nemzetek 
önállósága, az autonómia megtartása segíti a „subside”, lokális elemek kiteljesedését, 
vagyis erősíti a hatékonyságot, ösztönzi a kreativitást, az alkotást, melyek évszázadok 
óta Európa alapvető értékei. Az államok egyöntetű akarata nélkül a hatalmi szférában 
semmilyen hatáskört nem vonhat el, mert ha ezt hozzájárulásuk nélkül megteszi, akkor 
ugyanolyan piramis alakú rendszert építene ki, mint amilyet valamikor a Szovjetunió 
Kommunista Pártjának Központi Bizottsága hozott létre.

Természetesen elfogadjuk azt, hogy önmagában egy általánosan kimondott igazság-
elv legtöbbször kevés, ha nem kapcsolódik hozzá a konkrét helyzet körülményeinek 
ismerete. Mindenesetre fontosnak tartjuk kijelenteni, hogy az Európai Unió jövőjé-
ről szóló vitát téves útra viszi az, aki a legfőbb törésvonalat az Európát támogatók és 
Európai-ellenesek között látja, ahol az előbbi csoportba a centralizáció híveit sorolják, 
az utóbbiba pedig annak ellenzőit.

Az nem meglepő, hogy politikusok és politikailag elkötelezett újságírók esetében 
gyakran előfordul ez a megközelítés, amit tekinthetünk az ellenfelek megbélyegzésének 
is. Ha a magukat objektív közvélemény-kutató cégek is ilyen hamis kiindulási pontból 
elemzik a valóságot és osztják ketté tévesen a politikai erőket Európában, az már nagyobb 
gondot okoz, hiszen ezáltal kérdésessé teszik kutatásuk objektív jellegét is (Dennison and 
Zerka 2019). Tegyük hozzá, hogy például a britek sem voltak EU-ellenesek, de amikor a 
Juncker vezette brüsszeli bürokrácia akaratuk ellenére olyan dolgokat akart rájuk kény-
szeríteni, melyek súlyosan sértették érdekeiket, akkor a demokratikus rendszerek számára 
legtermészetesebb módon népszavazást írtak ki az EU-ból való távozásról.

Összességében tehát az a kérdés, hogy hosszabb távon konföderális Európát akarunk-e 
(szuverenisták) vagy föderális Európát (integristák), a hétköznapi szinten és rövid tá-
von úgy jelenik meg, hogy maradjon-e meg a tagállamok nagyobb önállósága, szuve-
renitása, vagy induljon el Brüsszel egy centralizáltabb hatalom irányába. A törésvonal 
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legdirektebb megjelenését az EU-n kívülről jövő, (illegális) migrációhoz való viszony mu-
tatja. Mindebből világosan látszik, hogy a soron következő EU-választások legfőbb tétje 
az, milyen Európát akarunk? Szuverén országok illegális migráció nélküli Európáját, ahol 
a családok támogatására építik a jövőt, vagy inkább centralizált Európát, mely a brüsszeli 
képviselőkre és bürokratákra támaszkodva a nem-keresztény migránsok tömegeivel akar 
népességcserét Európában. Véleményünk szerint ma Európában ez a legerősebb törésvo-
nal (cleavage), mely meghatározza a kontinens jövőjét. Ezzel pedig már választ is adtunk 
arra a leegyszerűsített kérdésre, hogy mi a választások legfontosabb tétje.

Nevezzük ezt a folyamatot az „Európáért való küzdelem”-nek. Az Európáért való 
küzdelem első nagy csatája az EU-s képviselői választásokon dől el 2019 májusában. 
De mielőtt erre kitérnénk, még egy alapkérdésre válaszolnunk kell, arra, hogy kik állnak 
a barikád két oldalán és hogyan nevezhetjük őket.

(A barikád két oldala) A föntebb leírtakból következik, hogy a törésvonal két oldalának 
olyan elnevezést kell adnunk, melyet mindkét fél elfogad magára nézve, mely nem tar-
talmaz értéket vagy minősítést, és a reális folyamatokkal összhangban van. Kik állnak a 
barikád két oldalán? Kijelenthetjük, hogy a két oldalnak nincsen általánosan elfogadott 
megnevezése, harc folyik a címkézésért.

Vannak, akik eleve nem fogadják el ezt a törésvonalat, s helyette egyszerűsítetten 
lokális–globális ellentétről beszélnek, vagy periféria és centrum közti szakadékról. 
Mindkét megközelítés tartalmaz igazságokat, de túlságosan leegyszerűsítőnek tartjuk 
őket. Annak tudatában, hogy a megnevezések jelentős része bizonyos értéktartalmat is 
hordoz magában, körültekintően kell eljárni, amikor a törésvonal oldalát megnevezzük. 
Lehetőleg olyan nevekkel kell ellátnunk, melyeket maguk az oldalak képviselői is vállal-
nak, ezért is kerüljük a minősítéseket tartalmazó dichotómia-párok használatát, melyek 
már magukban dehonesztálóak akár egyik, akár mindkét oldal számára: pl. nacionalis-
ták és kozmopoliták, lokalisták és globalisták, antieuropanisták és européerek stb., mert 
ezek téves állítások és hamis következtetések levonására is vezethetnek. (Bershidsky 
2019). A magukat Európa-párti pártoknak nevező baloldali centralisták beleesnek abban 
a csapdába, melyet számukra az általuk Európa-ellenesnek nevezett pártok állítottak, 
mert a liberálisok, a zöldek, és több baloldali párt is úgy közelíti meg a választásokat, 
mint a kozmopoliták és a kommunitáriusok közötti, a globalisták és a patrióták közötti 
harcot. (Leonard 2019) Ez a politikai keret címkézett, s így eredeti szándékától eltérően 
minden valószínűség szerint leginkább csak az erősödő euroszkeptikusokat fogja segí-
teni.

Az általunk javasolt megnevezés a törésvonal két oldalára így hangzik: szuverenisták és 
integristák. Az előbbin a tagállambarát állásponton lévőket értjük, az utóbbin a brüsszeli 
centralistákat. A szuverenisták állambarátok, akik magukat nemzeti szuverenistáknak vagy 
patriótáknak tartják, míg a föderalistákat magukat integrácionalistáknak vagy uniópártiak-
nak nevezik. A különböző megnevezések mögött eltérő utak, eltérő eszközök, eltérő célok 
állnak, és természetesen más-más erőcsoportok, politikai pártok a hordozói.

Közkézen forog azonban egy olyan negatív tartalmú megnevezés, melyet parado-
xon módon mindkét fél használ a másik kategorizálására, s ellehetetlenítésére, ez az 
Európa-ellenesség. Mindkettő azt állítja magáról, hogy ő erős Európát akar, miközben 
a másik szétzilálja Európát. Az azonos szándékot nem vitatjuk el egyik féltől sem, de 
az nyilvánvaló, hogy az annak megvalósításához vezető utak nagyon is eltérőek, így 
az eredmények is. A szuverenisták szerint az integristák azért Európa-ellenesek, mert 
a centralizációval és a migrációval szétzilálják a kulturálisan egységes hagyományok-
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kal bíró helén-zsidó-keresztény gyökerű Európát. Ugyanakkor a velük szemben álló 
integristák szerint inkább a nemzeti erőkre támaszkodó szolidaritás-nélküliek és a 
migrációellenes nacionalisták a gátjai az erős Európának. Leggyakrabban az újság-
írók és a politikusok használják a kifejezést, és gondolkodnak ilyen értékekkel terhelt 
dichotóm párokban, de az utóbbi időben néhány közvélemény-kutató cég vezetője is 
átvette tőlük e fogalmi rendszert (Dennison and Zerka 2019).

Természetesen nemcsak a tagállamok kormányai oszlanak meg e fontos törésvonal 
mentén, hanem az egyes országokon belüli politikai pártok is. A továbbiakban azt 
vizsgáljuk meg országonként a politikai pártok szintjén, hogy milyen esélyük van az 
egyik, és milyen esélyük a másik koncepciót támogató pártoknak, hogy képviselőket 
küldjenek az EP-be. Vagyis a kérdésünk az, hogy hogyan alakulnak majd az erőviszo-
nyok, arányok a nemzeti önállóságot megőrizni akaró migrációellenes szuverenista 
pártok és a nemzetek összefonódását erősíteni akaró migrációpárti integrácionalisták 
között?

(Az EU-s képviselők májusi választása) Az európai képviselői választásokat ötévente 
tartják meg. A legutóbbi választásra 2014. május 22–25. között került sor. A következő 
választás a 2019. május 23–26. közötti időszakra esik, minden tagállam maga határozza 
meg a pontos időpontot.

Az európai parlamenti választásokat korábban az egyes tagállamok választási szabá-
lyai és nemzeti hagyományai szerint bonyolították le, de voltak közös uniós szabályok is. 
2015-ben az Unió összes tagállamában egységesítették az EP-képviselők választását, azzal 
a kettős céllal, hogy csökkenjenek a különböző uniós országok polgárai közötti egyenlőt-
lenségek és az egész rendszer is átláthatóbb, ellenőrizhetőbb legyen (Jaansalu 2018).

A képviselői helyek elosztását az európai uniós szerződések határozzák meg. A 
nagyobb népességgel rendelkező országoknak több képviselőjük van, mint a kiseb-
beknek, ám ez utóbbiaknak több képviselőjük van, mint a szigorúan vett arányosság 
szerint lehetne. Ez a rendszer a „csökkenő arányosság” elvén alapul. Minden tagállam 
adott számú európai parlamenti képviselőt választhat, összesen 705 képviselőt. Az 
egyes országok küldöttségeinek létszáma a 6 főstől (Málta, Luxemburg, Ciprus) a 96 
fősig (Németország) terjed. A 73 brit képviselő távozása miatt az európai parlamenti 
képviselők és a Tanács megállapodtak abban is, hogy a 2019-es választásoktól kezdve 
751-ről 705-re csökkentik a képviselők számát. A csökkentés következtében képvise-
lői helyeket lehetne fenntartani az Unió lehetséges jövőbeni bővítésének esetére (pl. 
Szerbia, Montenegró részére).

(A kutatás módszertana) Európában az eszmék csatája az EP-választások után is 
folytatódni fog arról, hogy milyen Európát szeretnénk a közeljövőben. Azonban a 
2019. májusi megmérettetés évekre előre, nagyban meg fogja szabni e csata határait. 
Általánosan elfogadott, hogy 2019 májusában a kulcsfontosságú választási küzdelmek a 
legnagyobb országokban lesznek: Németországban, Franciaországban, Olaszországban, 
Lengyelországban és Spanyolországban, amelyek összesen több mint 50%-át teszik ki 
az összes képviselői helynek.

Milyen trendet jeleznek a közvélemény-kutatások a pártcsaládok közötti erőviszo-
nyok alakulásáról? A válasz megadásához az elmúlt hónapokból származó közvéle-
mény-kutatási adatokat gyűjtöttünk össze. Az 1. számú táblában a 2018-as állapotokból 
indulunk ki, s benne az akkor adott európai pártcsaládok (pártcsoportok) szerepelnek. 
Az esetleges későbbi pártszakadásokat, kizárásokat, és újonnan alakuló csoportulásokat 
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már nem vettük figyelembe. A táblázatban az egyes pártok választói támogatottságát 
vesszük alapul és az adatokat pártcsaládok szerint idősorban közöljük a 2018. november 
és 2019. február közötti időszakra vonatkozóan (1. sz. tábla).

1. sz. tábla: A pártcsaládok preferenciáinak alakulása közvélemény-kutatási ada-
tok alapján (2018 novembere és 2019 februárja között)

Forrás GUE/
NGL

Greens
EFA S&G ALDE EPP ECR EFDD ENF Far 

right Far left

19-11
2018 52 52 187 68 217 75 41 37 - -

23-12
2018 53 45 136 70 188 43 36 57 38 3

02-03
2019 50 43 136 71 190 41 34 59 42 3

(Forrás: Parlameter 2018 poll; Kantar Research Institute 2019)

Az egyes országokban végzett közvélemény-kutatási adatok alapján az egyes pártok 
választói támogatottságát vesszük alapul, majd a meglévő adatokat nem pártcsaládok 
alapján értelmezzük, hanem a fő törésvonalhoz való viszony alapján, tehát aszerint, 
hogy az adott párt magát inkább szuverenistának vagy inkább integristának vallja-e.

(Brexit utáni újrarendeződés – elvi megközelítés) Jelen tanulmányunk egyik célja a jö-
vőbeni EP várható összetételének leírása, mégis nem ez a legfőbb célunk, ezzel nem 
elégszünk meg. Arra keresünk választ, hogy várhatóan milyen erőviszonyok alakulnak 
ki a legfontosabb törésvonal mentén: a szuverenisták és az integracionalisták között. Ez 
a megközelítés pedig szétfeszíti a pártcsaládok kereteit, mert bizonyos pártok esetében 
a pártpreferenciák keresztbe metszik egymást, ezért nekünk le kell mennünk közvetlenül 
a pártok szintjére, mert stratégiai céljaik alapján kell őket csoportosítanunk, figyelembe 
véve, hogy mennyi képviselőt tudnának az EP-be juttatni.

Azt láttuk ugyanis, hogy a pártcsaládok tagjai nem egyformán viszonyulnak a brüsz-
szeli centralizációhoz, mert ugyanazon pártcsaládon belül is megosztó lehet a fő törés-
vonal. Erre legjobb példa a Néppárti Frakció (PP), ahol egymásnak feszül egyik oldalról 
egy brüsszeli centralizációt erősen támogató liberális vonulat, másik oldalról pedig egy 
azt erősen ellenző keresztényszociális (kereszténydemokrata) vonulat. Másrészt arra 
is több példát találunk, hogy egy dichotóm ideológiai dimenzió két ellenkező pólusán 
álló párt is kerülhet egy oldalra. Például léteznek a baloldalon is és a jobboldalon is 
szuverenisták, olyan pártok, melyek a nemzetük szuverenitásához erősen ragaszkodnak, 
de ugyanúgy mindkét oldalon létezhetnek az EU centralizálásán fáradozó integristák is. 
Ezért nem a pártcsaládok szintjén kezdjük az elemzésünket, hanem az egyes államok 
polgárainak pártpreferenciáinál.

Szakértők többsége egyetért abban, hogy az EU megújításra szorul. Elmaradt a brexit 
okainak elemzése, és csak kevesen keresték a kiválás felelőseit az EU politikájában, pe-
dig talán így megelőzhető lenne, hogy a britek példáját további tagállamok is kövessék. 
Nem hiszünk abban, hogy Juncker „isiász betegsége” elegendő magyarázatot adna 
a sok kudarcra, melyek az EU úttévesztéséhez és válsághoz vezettek. Vannak, akik 
a Juncker–Timmermans–Verhofstadt hármast hibáztatják, mások a Merkel–Macron 
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vonalat. Valószínűleg még hosszabb időre, több és mélyebb elemzésre lesz szükségünk 
ahhoz, hogy reális képet kapjunk a problémák gyökereiről, az elhibázott taktikai és 
stratégiai lépések okairól és felelőseiről. A valós mérleg elkészítése még várat magára! 
(Kiszelly 2019, 77–92)

Először nézzük meg, hogy országonként milyen mértékben támogatják az emberek 
országuk EU-ban való bennmaradását, hiszen megítélésünk szerint a brexit népszavazás 
óta ez a kérdés is sokkal nagyobb figyelmet érdemel. Az egyes tagállamokban végzett 
közvélemény-kutatások eredményeit a következőképp csoportosíthatjuk. A bennmara-
dást akarók, illetve a kilépést elutasítók alapján a tagállamok között az alábbi csoportok 
alakultak ki (2. sz. tábla).

2. sz. tábla: Az EU-ban bennmaradni és távozni akarók megoszlása országonként
(5 csoportba rendezve)

I. Benn akarnak maradni:
1. Masszív támogatók: minden fenntartás nélkül tovább: 81–90%

– svédek, írek, németek
2. Nagy többségében támogatók: a többség: 71–80%

– lengyelek, spanyolok, portugálok, dánok, hollandok, belgák
3. Kisebb többséggel bennmaradni akaró országok: a kis többség 10–20%, 
    ami a lakosság 61–70%-a

– magyarok, románok, franciák, észtek, litvánok, lettek, finnek
4. Alig van bennmaradási többség (51–60%)

– szlovákok, osztrákok, bolgárok, horvátok, görögök, ciprusiak
II. Távozni akarnak:

5. Kilépni akaró többség (csak 41–50% maradna benn): csehek, olaszok

Figyelemre méltó, hogy a tömegesen bennmaradni akarók (az 1. és a 2. kategória) 
között csak nyugat-európai országok vannak, ami azt is jelzi, hogy jelenleg a C-Eu 
országai érzik magukat az integráció legnagyobb nyerteseinek. Velük szemben az újon-
nan csatlakozott országok – a lengyelek kivételével – csak a „Kisebb” és az „Alig” 
kategóriába kerültek (vagyis 50-70% között a 3. és a 4. kategóriában). A legmagasabb 
a lengyelek és a magyarok Európa-identitása, ami jelentős mértékben a több éves kor-
mányzati munkának is köszönhető. Éppen ezért még nagyobb anakronizmus, hogy e két 
ország ellen akarják megindítani a 7-es cikkely szerinti kötelezettségszegési eljárásokat.

Valószínűleg a választások után az EP új vezetésének és nagy nyomáscsoportjainak 
sok mindent újra kell majd gondolnia ebben a vonatkozásban is. A többi 21. században 
csatlakozott országban viszont veszélyesen magas az elégedetlenek, a fenntartásokkal élők 
aránya, ami szintén megoldásokat igényelne. A csehek és az olaszok esetében többségben 
vannak a kilépni akarók, akik tehát úgy gondolják, hogy ha kívül lennének, jobban menne 
nekik. Ez arra is figyelmezteti az EU vezetőit, hogy nagyobb figyelmet kell szentelniük 
ezen országok irányába, nemcsak a politikai és a gazdaság teljesítmények miatt.

(Választási esélyek az egyes országokban) Amikor az EP-választási esélyeket kalkulál-
tuk, akkor néhány dologra tekintettel voltunk. Ha a britek elszakadását tényként kezeljük, 
akkor 51 fővel kevesebb képviselő lesz az Európai Parlamentben. Így az EP-képviselők 
száma 705 főre csökken. A következő elemzésünk ezt az alaphelyzetet veszi figyelembe, 
és ennek alapján kalkulálja az egyes uniós államok képviselőinek várható létszámát.
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Az egyes országokban 2018 november–decemberében és 2019 januárjában végzett 
közvélemény-kutatási adatokat raktuk össze és elemezzük az általunk leírt törésvonal 
mentén. A képviselők várható létszámát az országok képviselőinek száma szerinti csök-
kenő sorrendben közöljük (3. sz. tábla).

Azt mindenképpen hangsúlyoznunk kell, hogy az általunk készített választási elő-
rejelzés egy meghatározott időszakban tükrözi a közvélemény preferenciáit, olyan 
közvélemény-kutatásokra alapozódik, melyek fél évvel a választások előtt készültek. 
Bár azóta több ország esetében is voltak kisebb változások, melyek növelik a bizonyta-
lanságot, de ezek eredménye összességében többé-kevésbé kiegészíti egymást a májusi 
végeredmény tekintetében. Nézzük meg legalább az öt legtöbb képviselővel rendelkező 
országot, hogy esetükben hol képlékenyek még a választók pártpreferenciái, hol lehet-
nek még nagyobb változások a május végi EP-választásokig! (3. és 4. sz. tábla).

Németországban a 2019. januári állapotok szerint 6 párt esélyes az 5%-os küszöböt 
átlépni, s bekerülni az EP-be. A CDU–CSU 29,7%-on áll, és ezzel 28 képviselői helyet 
szerezhet, de könnyen előfordulhat, hogy 30% fölé kerül, s azzal akár 30 mandátumot 
is elérhet. A legnagyobb bizonytalanság a bevándorlásellenes AfD esetében érzékelhető, 
jelenleg 14,1%-on van, de közvélemény-kutatók sok rejtőzködő szavazót kalkulálnak, 
tehát esetükben lehet magasabb is, ha a választók elég motivációt éreznek, hogy elmen-
jenek szavazni.

Franciaországban már évek óta nagy forrongás van a pártok környékén, leszakadá-
sok és összeroppanások jellemzik a politikai versenyteret, illetve rövid idő alatt sikeres 
új pártok jöttek létre és tűnhetnek el (pl. Macron korábban átütő sikert elért LREM párt-
ja, azóta részben megroppant). Így még a következő hónapokban is lehetnek eltolódások 
májusig a közvélemény-kutatások által most mért adatokhoz képest. A legnagyobb bi-
zonytalanságot a „sárgamellényesek mozgalma” okozza, mert ugyan most még a társa-
dalom 70%-a szimpatizál velük, de nem tudjuk, hogy majd önállóan elindulnak-e vagy 
pedig valamelyik más párthoz csatlakoznak-e, esetleg fölaprózódnak a kormányellenes 
erők között. Megszüntették az ország korábbi nyolc választókerületre osztását, és csak 
egyetlen országos lista lesz a 2019-es EP-választásokon, melyen marad az 5%-os küszöb 
a képviselői mandátumhoz jutásban és a 3%-os küszöb a kampányköltségek visszatérí-
téséhez. Az IFOP-Fiducial 2019. januári felmérése szerint 6 párt lépné át a küszöböt, de 
nincsenek köztük a hagyományos szocialisták (PS), akik jelenleg csak 4% körül állnak. 
A francia választók a bizonytalanság egyik legnagyobb forrását jelentik.

Olaszországban 5 párt kerülne be az EP-be. Meg kell jegyeznünk, hogy az 5 Csillag 
Mozgalom (M5S) magát nem tartja jobboldali pártnak, de határozottan bevándorlásellenes. 
Elemzők többnyire a kormányzó erők előretörését valószínűsítik, sőt nem tartják kizárt-
nak, hogy májusig tovább erősödnek a hagyományos (ellenzéki) pártok rovására. 
A korábbi szenátusi elnök, Pietro Grasso által 2017-ben alapított párt, a LeU 2018 végén 
a belső viszályok miatt lehanyatlott, és most a 2019. januári felmérések szerint a szava-
zatok 2,8%-t kapná, ami a 4%-os küszöb miatt nem jelent képviselői helyet. Az olaszok 
is okozhatnak némi meglepetést, ami ma még nem látható.

Spanyolországban a 2019. januári felmérések szerint 6 pártnak van esélye bekerül-
ni. A PSOE az Európában összeroppanó régi szocialista pártok között ritka kivételként 
még jól tartja magát, s 22,8% szavazattal 15 képviselői helyet szerezhet meg. A Vox 
felfutóban levő radikális jobboldali szuverenista párt, mely hónapról hónapra erősí-
ti szavazóbázisát, és a legutóbbi felmérések alapján 13%-on áll, s ezzel 8 képviselői 
helyre számíthat, de később még erősebb is lehet. Az AR, vagyis a Republics Now és 
a baloldali szuverenista tömörülések szövetsége, a katalóniai és a baszk szuverenista 
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baloldali tömörüléseket, valamint a galiciai nemzeti blokk pártját foglalja magában. 
Oriol Junqueras vezetésével együtt készülnek a 2019-es EP-választásra, ők a felméré-
sek szerint a szavazatok 5,2%-val 3 képviselői helyet szerezhetnek. A PP igen egységes 
pártnak tűnik, nem tartozik a harcos migrációellenes pártok közé, de fenntartási vannak, 
s könnyen lehet, hogy most ez taktikai okokból van így, s később megváltozik. Annál 
is inkább, mert ők egységesen nem szavazták meg a Magyarország-ellenes Sargentini-
jelentést.

Lengyelországban messze a legerősebb párt a Jog és Igazságosság (PiS), a keresz-
tény-nemzeti kormánypárt a januári felmérések szerint 40,2%-on áll, és ezzel 25 képvi-
selői helyet szerezhet meg. Ám a párt radikális szárnyán levő, a radikálisan keresztény 
Mária Rádió mögötti politikai csoportosulás vezetője, Rydzyk atya híve, Mirosław 
Piotrowski professzor „Valódi Európa Mozgalom” néven egy új pártot jegyeztetett be 
a májusi EP-választásra, és ez kb. 2-4%-ot elvihet a PiS-től, ha nem tudnak egymással 
megegyezni. Az SLD, a hagyományos baloldali szocialista erők maradék pártja a januári 
felmérések szerint 5,4%-on áll, és ezzel 3 képviselői helyet szerezhet meg, de könnyen 
előfordulhat, hogy nem kerül be, s akkor a PiS még több mandátumot kaphat (3. sz. 
tábla). 2019. február végén hat ellenzéki párt új választási szövetséget kötött. Közülük a 
legnagyobb a Donald Tusk vezette Polgári Platform. Az új szövetségen belül a második 
legerősebb Lengyel Parasztpárt az Európai Néppárt tagja, de emellett a Nowoczesna 
(Modern) nevű liberális párt is az ALDE frakcióhoz tartozik. A parlamenten kívüli pár-
tok közül csatlakozott a szociáldemokrata SLD, ami viszont a szocialistákhoz tartozik. 
Hozzájuk még két kisebb parlamenten kívüli párt kapcsolódott: a Zöldek (az EU Zöld 
frakciójától) és még egy kis liberális párt, melyet Ryszard Petru közgazdász tavaly ala-
pított. Két nagyobb ellenzéki párt maradt ki az összefogásból: a Wiosna (Tavasz) nevű 
balközép erő, mely februárban alakult meg, de egyes közvélemény-kutatók máris a 
harmadik legnépszerűbb lengyel pártnak mérik a PiS és a PO mögött, vezetője nyíltan 
homoszexuális politikus, továbbá a Pawel Kukiz vezette Kukiz’15 nevű ellenzéki párt, 
ami az egyetlen olyan parlamenti erő, mely a kormányzó PiS-től is inkább jobbra áll. 
A felmérések szerint az Európa Koalíciót alkotó pártok összesen pont annyi szavazatra 
számíthatnának, mint a kormányzó PiS, s az újabb mérések is ezt erősítik.

Romániában a legnagyobb ellenfele a kormányzó szocialista-szociáldemokrata párt-
nak (PSD) a PNL (Nemzeti Liberális Párt), mely a januári felmérések szerint 23,5%-on 
áll, és ezzel 9 képviselői helyet szerezhet meg. A nemzeti és a liberális irányvonal között 
ingadozva több liberális csoportosulás összeolvadásából és szétválásából alakult ki, sta-
bilan az EP-néppári frakció tagja, noha néhány képviselője kivált, és visszamentek a li-
berális ALDE frakcióba. Az ALDE 9,7%-os támogatást élvez, úgy tűnik, hogy erősödik.

Hollandiában és Belgiumban egyik párt sem képes 5 képviselőnél többet küldeni az 
EP-be. Ennek részben a pártrendszer is az oka, de a választói preferenciák is nagyon 
megosztottak és fragmentáltak. A pártok közötti átjárás nem jelent lényeges változást az 
EP politikai palettáján. 

Csehországban három párt emelkedik ki a többi közül, mindhárom viszonylag stabil 
támogatottsággal. Az ANO – nemzeti-liberális kormánypárt, mely a januári felmérések 
szerint 31,3%-on áll, és ezzel 9 képviselői helyet szerezhet meg. Az ODS – szuverenista 
konzervatív párt a januári felmérések szerint 15,6%-on áll, és ezzel 4 képviselői helyet 
várhat, Jan Zahradil vezetésével az EP-ben az ECR-frakció fő szervezői. A Pirati – a 
kalózpárt, melyet 2009-ben alapítottak, balközép, liberális párt, antikorrupciós és mo-
dernizációs programmal, s a januári felmérések szerint 15,3%-on állt, ezzel 4 képviselői 
helyet szerezhet.
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Magyarországon a Nézőpont Intézet 2019. márciusi közvélemény-kutatása szerint 
a Fidesz–KDNP jobbközép pártszövetség szinte teljes mértékben lefedi a centrális 
politikai erőteret, s Európában példátlanul magas társadalmi támogatottságot élvez. 
Határozott nemzeti érdekérvényesítő képessége mellett nagyon erős szociális progra-
mot valósít meg, a családok támogatásától a munka világáig. Az ellenzék széttöredezett, 
alkalmi szövetségeket köt és bont. Legutóbb a baloldali és liberális erők szövetsége 
(szocialisták, liberálisok) bejelentette együttműködését az antiszemita és cigányellenes 
Jobbik jobboldali párttal, ami nagy felháborodást váltott ki itthon és külföldön. Jelenleg 
úgy néz ki, hogy három-négy ellenzéki párt 1-2, legfeljebb 3 képviselőt küldhet az EP-
be. Elemzők szerint az ellenzék szerepzavarban van, s nem képest fogást találni a kor-
mányzó párton, így nem várható lényeges változás.

Portugáliában 5 pártnak lehetnek képviselői. A PS, mint hagyományos szocialista 
párt és a PSD nevű konzervatív jobbközép párt között folyik a versenyfutás, de az erő-
viszonyok stabilizálódtak. A januári felmérések szerint a PS 39%-on áll, és 10 képviselői 
helyet szerezhet, míg a PDS 25%-os támogatottsággal 6 helyre esélyes.

Svédországban 4%-os küszöb van érvényben, melynek átlépésére 6 párt lehet képes. 
A szociáldemokraták (S) a januári felmérések szerint magabiztosan 30,1%-on állnak, és 
ezzel 6 képviselői helyet szerezhetnek, tőle lemaradva még két erő kaphat 4-4 helyet, a 
radikális SD (19%) és a mérsékelt M (17,6%). Említésre méltó még a baloldali V, amely 
EU-ellenes párt (7,9%), a Kereszténydemokraták (7,7%) és a Centrum Párt (7,3%). 
Mindhárman 2-2 mandátumra számíthatnak.

Görögországban két nagy politikai erő érdemel kiemelt figyelmet. Az egyik az 
Antonis Samaras vezetésével most is az EPP-ben ülő ND (Új Demokraták), mely meg-
lepően jól áll, s 36%-ával 9 helyre számíthat. Vele szemben áll a kormányzó SYRIZA, 
mely balos orientációjú, 26%-os, ez számára 7 mandátumot jelent. A választásokig már 
csak kisebb változások valószínűsíthetők (3. sz. tábla).

3. sz. tábla: Összefoglaló kép az EP 2019. május után várható megoszlásáról

Országok Szavazatok
%-ban

Integráció-
barát Tagállambarát

Összesen
Integraciona-

listák
Szuvere-

nista jobb
Szuverenista 

bal

Németország

CDU/CSU 29.7 28

Grüne 18.5 18

SPD 14.9 14

AfD 14.1 14
FDP 9.0 9
Linke 9.2 9

Others 4.3 4

Összesen 78 18 - 96
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Országok Szavazatok
%-ban

Integráció-
barát Tagállambarát

Összesen
Integraciona-

listák
Szuvere-

nista jobb
Szuverenista 

bal
Franciaország

LREM 21.0 24
RN 23.0 22
FI 9.5 10
LP 10.0 10

DLF 7.5 7
EÉLV 6.5 6

Összesen 40 29 10 79

Olaszország
Lega 32.3 29

5 Stelle 24.2 23
PD 17.8 16

Forza 8.5 8
Összesen 24 52 - 76

Spanyolország
PSOE 22.8 15

PP 19.5 12
Citizens 18.2 11

Podemos 15.6 10
Vox 13.0 8
AR 5.2 3

Összesen 38 8 13 59

Lengyelország
PiS 40.2 25
PO 28.1 17
PSL 6.6 4

Kukiz’15 6.1 3
SLD 5.4 3

Összesen 24 28 - 52
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Országok Szavazatok
%-ban

Integráció-
barát Tagállambarát

Összesen
Integraciona-

listák
Szuvere-

nista jobb
Szuverenista 

bal
Románia

PSD 27.5 11
PNL 23.5 9
USR 9.7 4
ALDE 10.2 3

RMDSZ 7.1 2
Ro 7.0 2

PRP 5.0 2
Összesen 31 2 33

Hollandia
VDD 16.2 5
PVV 12.3 4
GL 11.2 3

FVD 9.4 3
PVDA 8.6 3
CDA 7.9 2
PvdD 5.2 2
D66 7.2 2
SP 8.1 2

DENK 3.9 1
50plus 2,7 1
CDU 4.7 1

Összesen 19 8 2 29

Belgium
N-VA 18.2 4
PS 9.1 3

CD&V 10.3 2
Groen 8.9 2

Open VLD 8.5 2
MR 7.4 2
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Országok Szavazatok
%-ban

Integráció-
barát Tagállambarát

Összesen
Integraciona-

listák
Szuvere-

nista jobb
Szuverenista 

bal
Belang 6.5 1

PTB 4.9 1
Sp.a 6.3 1
Ecolo 5.7 1
cdh 3.9 1
CSP 0.2 1

Összesen 15 5 1 21

Csehország
ANO 31.3 9
Pirati 15.3 4
ODS 15.6 4

CSSD 6.1 1
KSCM 6.3 1

KDU-CSL 5.2 1
SPD 6.2 1

Összesen 6 14 1 21

Portugália
PS 38.7 10

PSD 24.7 6
BE 8,4 2

CDS-PP 8.3 2
CDU 7.1 1

Összesen 20 1 - 21

Magyarország
Fidesz–KDNP 54.0 14

Jobbik 13.0 3
MSZP 11.0 2

DK 6.0 1
LMP 5.0 1

Összesen 4 17 - 21
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Országok Szavazatok
%-ban

Integráció-
barát Tagállambarát

Összesen
Integraciona-

listák
Szuvere-

nista jobb
Szuverenista 

bal
Svédország

S 30.1 6
M 17.6 4
SD 19.3 4
V 7.9 2

KD 7.7 2
C 7.3 2
L 4.2 1

Összesen 15 4 2 21

Görögország
ND 36.0 9

SYRIZA 26.2 7
KA 7.6 2

Arany Hajnal 8.2 2
KKE 7.1 1

Összesen 20 1 21

Ausztria
ÖVP 34.3 7
SPÖ 26.2 5
FPÖ 23.0 5
Neos 7.4 1
Grüne 5.3 1

Összesen 14 5 19

Bulgária
Gerb 35.0 7
BSP 31.6 6
DSP 7.7 2
Da 4.3 1

Patriots 6.0 1
Összesen 9 8 17
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Országok Szavazatok
%-ban

Integráció-
barát Tagállambarát

Összesen
Integraciona-

listák
Szuvere-

nista jobb
Szuverenista 

bal
Finnország

SPD 21.2 4
KOK 19.5 3
KESK 16.0 3
VIHR 13.5 2
PS 10.0 1

VAS 9.4 1
Összesen 12 1 1 14

Szlovákia
Smer 22.1 4
Sas 13,3 2

Ol’aNO 10.3 2
SME 9.0 1

L’SNS 8.9 1
SNS 8.9 1
KHD 6.9 1

MOST-Híd 5,2 1
PS 5.0 1

Összesen 7 7 14

Dánia
S (A) 26.2 5

Venstre 18.3 3
DF 17.8 3

Against EU 9.7 1
RV 6.8 1
SF 5.0 1

Összesen 10 4 - 14
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Országok Szavazatok
%-ban

Integráció-
barát Tagállambarát

Összesen
Integraciona-

listák
Szuvere-

nista jobb
Szuverenista 

bal
Írország

FG 31.8 5
FF 27.6 4
SF 18.2 3

Labour 5.1 1
Összesen 10 3 13

Horvátország
HDZ 35.0 6
SDP 18.8 3

Zivi Zid 17.3 2
Most 7.7 1

Összesen 10 2 12

Litvánia
TS-LKD 26.1 3

LVZS 21.0 3
LSDP 11.1 1

TT 10.7 1
DP-Labour 6.9 1
LLRA-KS 5.2 1
LSDDP 5.0 1

Összesen 8 1 2 11

Lettország
Saskana 27.5 2

Par 9.1 1
JKP 13.1 1

V 6.0 1
ZZS 9.3 1
KPV 14.6 1

Coal Na 9.2 1
Összesen 6 2 8
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Országok Szavazatok
%-ban

Integráció-
barát Tagállambarát

Összesen
Integraciona-

listák
Szuvere-

nista jobb
Szuverenista 

bal
Szlovénia

LMS 17.9 2
SD 11.1 1

SDS 24.6 3
N.SI 7.7 1

Levica 10.2 1
Összesen 3 4 1 8

Észtország
KE 25.4 2
RE 23.6 2

EKRE 20.0 2
SDE 11.1 1

Összesen 5 2 7

Luxemburg
CSV 28.3 3
LSAP 17.6 1

DP 16.9 1
Zöldek 15.1 1

Összesen 6 6

Málta
PL 63.3 4
PN 34.5 2

Összesen 6 6

Ciprus
DISY 33.6 2
AKEL 23.1 2
DIKO 15.0 1
ELAM 6.0 1

Összesen 3 1 2 6
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Országok Szavazatok
%-ban

Integráció-
barát Tagállambarát

Összesen
Integraciona-

listák
Szuvere-

nista jobb
Szuverenista 

bal

Összesen 443 220 42 705

Mind összesen Centralizáció-
barátok

Tagállambarátok Összesen

705 443 262 705

A 3. sz. táblából kiindulva szerkesztettük a 4. sz. táblát, amiből kitűnik, hogy bár a 
centralizációs folyamatot és a migrációt támogató erők várhatóan május után is erősek 
lesznek, mégis, befolyásuk csökken. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a szuverenisták 
befolyása nő meg, de még mindig kisebbségben marad. Korábban jeleztünk néhány 
bizonytalansági tényezőt, mely hozhat lényegesebb elmozdulásokat. Az egyik forrás a 
civilek növekvő elégedetlensége, melyet jelentős részben a bevándorlók miatt növek-
vő kiadások és terhek okoznak, másrészt a bűnözés és a munkahelyi bizonytalanság. 
Például a dánok jogi és technikai lépéseket tesznek, hogy határt szabjanak a svédországi 
migránsbűnözésnek, ha kell, falak építésével is. Sokan rejtőzködnek véleményükkel, 
nem merik kimondani preferenciájukat, mert nem konform a hivatalos média vélemé-
nyével. A bizonytalanság másik forrását maguk a pártok jelentik, amikor ambivalens 
üzeneteket fogalmaznak meg a választók felé, vagy a pártvezetők egymás közti konflik-
tusaik miatt szakítanak pártjukkal, kiválnak, új pártot alakítanak még a választások előtt 
fél évvel is (4. sz. tábla).

4. sz. tábla: A centralizáció- és a szuverenitáspártiak 
megoszlása az EU-ban (%-ban)

Centralizációpártiak Szuverenitáspártiak Összesen

Németország 78 18 96

Franciaország 40 39 79

Olaszország 24 52 76

Spanyolország 38 21 59

Lengyelország 24 28 52

Románia 31 2 33

Hollandia 19 10 29
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Centralizációpártiak Szuverenitáspártiak Összesen

Belgium 15 6 21

Csehország 6 15 21

Portugália 20 1 21

Magyarország 4 17 21

Svédország 15 6 21

Görögország 20 1 21

Ausztria 14 5 19

Bulgária 9 8 17

Finnország 12 2 14

Szlovákia 7 7 14

Dánia 10 4 14

Írország 10 3 13

Horvátország 10 2 12

Litvánia 8 3 11

Lettország 6 2 8

Szlovénia 3 5 8

Észtország 5 2 7

Luxemburg 6 0 6

Málta 6 0 6

Ciprus 3 3 6

Összesen 443 262 705
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5. sz. tábla: A legnagyobb támogatottságot élvező pártok
 a többpárti rendszerekben 

(a 30% fölöttiek 2019 januárjában)

Ország Párt Politikai orientáció %-ban

Magyarország Fidesz–KDNP Jobbközép néppárt, keresztényde-
mokrata 54.0

Lengyelország PiS Jobbközép konzervatív
kereszténydemokrata 40.2

Portugália PS Baloldali szocialista párt 38.7

Görögország ND Baloldali párt 36.0

Bulgária Gerb Konzervativ jobbközép párt 35.0

Horvátország HDZ Keresztényszociális néppárt 35.0

Ausztria ÖVP Kereszténydemokrata
jobbközép néppárt

34.3

Ciprus DISY Kereszténydemokrata
jobbközép néppárt

33.6

Olaszország Lega Jobbközép néppárt, radikális 32.3

Írország FG Kereszténydemokrata,
konzervatív párt

31.8

Csehország ANO Centrista néppárt 31.3

Svédország S Baloldali párt 30.1

(Málta lényegében kétpártrendszerű ország, így ott egyik párt támogatottsága mindig 
meghaladja az 50%-ot.)

A 6. sz. tábla azt mutatja, hogy az emberek melyik országban támogatják legna-
gyobb arányban a szuverenitást akaró pártokat, az integristákhoz képest. Az látjuk, hogy 
Magyarország messze a legnagyobb arányban szuverenistapárti. Figyelemre méltó, hogy 
a lista első 6 helyére Olaszország mellett az 5 közép-európai ország polgárai kerültek: a 
magyarok, a csehek, a szlovénok, a lengyelek és a szlovákok. A V4-ek polgárai többség-
ben egyértelműen a migrációellenes pártokat támogatják.
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6. sz. tábla: A szuverenitást legnagyobb 
arányban támogatók az országok EP-be küldött képviselői alapján 

(2019. januári preferenciák alapján)

Ország Szuverenista Centralista Arány

1. Magyarország 17 5 3.4

2. Csehország 15 6 2.5

3. Olaszország 52 24 2.1

4. Szlovénia 5 3 1.6

5. Lengyelország 28 24 1.1

6. Szlovákia 7 7 1.0

7. Ciprus 3 3 1.0

8. Franciaország 39 40 0.9

A 7. sz. tábla a leginkább integrista országok polgárait mutatja, vagyis azokat, akik 
a legnagyobb arányban küldenek centralizáció-párti képviselőket Brüsszelbe. A listát 
a portugálok vezetik a románok előtt. A görögök, finnek, luxemburgiak, máltaiak és 
horvátok is az elsők között vannak. Mivel magyarázható ez az erős egyoldalúság? Nem 
könnyű egyértelmű választ adni a kérdésre, de úgy tűnik, hogy a közös magyarázat az 
lehet, hogy ezek az országok magukat kiszolgáltatott helyzetben érzik, vagy méretüknél 
fogva (Luxemburg, Málta), vagy mert maguk földrajzilag is, népességüket tekintve is az 
EU perifériáján helyezkednek el (7. sz. tábla).

7. sz. tábla: A leginkább integrista országok 
az EP-be küldött képviselők alapján (2019. januári preferenciák alapján)

Integristák Szuverenisták Arány

1. Portugália 20 1 20

2. Románia 31 2 15

3. Görögország 18 3 6

4. Finnország 12 2 6

5. Luxemburg 6 0 6

6. Málta 6 0 6

7. Horvátország 10 2 5
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Összességében tehát májusban az EU Parlamentjében a föderalista-integrista vonu-
lat 443 parlamenti helyre számíthat, míg a szuverenisták 262 főt delegálhatnak. Ez azt 
jelenti, hogy annak összetételében nem várhatóak lényeges változások, csak bizonyos 
átrendeződések. Egyrészt a képviselők egy jelentős része lecserélődik, másrészt várha-
tóan a régi pártcsaládok tagjai is változnak, miközben új pártcsaládok is alakulnak. Ez 
is megbonthatja a régi erőviszonyokat és erősítheti a migrációellenes erőket. A minden 
valószínűség szerint az újjáalakuló és újabb formákat is öltő pártcsaládok lényegesen 
is csökkenthetik a számszerűen többségben lévő integristák befolyását. A pártcsaládok 
majdani ereje lényegében meghatározza a migrációval kapcsolatos vélemények EP-n 
belüli erejét is, hiszen az integristák általában migrációpártiak, míg a szuverenisták 
általában ellenzik a migrációt. Tegyük egyértelművé, hogy a migrációs kérdésre adott 
válaszok nagyon fontosak, hiszen hosszú távon meghatározzák Európa munkakultúráját, 
gazdasági erejét, szociálpolitikáját, értékrendszerét és életvilágát.

Tanulmányunkban elemeztük az Európai Parlamenten belüli legfőbb törésvonalat, 
mely a szuverenitáspártiak (a szabad államok) és az integrációpártiak (brüsszeli bürok-
raták) között húzódik. Összességében kijelenthetjük, hogy az EU egyértelműen válság-
ban van, s reformokkal megújításra szorul. Nem hiszünk abban, hogy a Juncker-korszak 
rossz teljesítményére elegendő magyarázatul szolgál a politikai aktorok (Juncker–
Timmermans–Verhofstadt hármas, vagy a Merkel–Macron duó) rossz teljesítménye. Ez 
csak egyik fontos összetevője a mély válságnak, de az ő lecserélésük még nem oldja 
meg az integrációs rendszer működési problémáit, mert ez csak a gondok egyik összete-
vője és a probléma ennél sokkal mélyebben húzódik. Az egész rendszer három szinten is 
reformokra vár: strukturálisan, intézményeiben és működésében. A megújításához veze-
tő első lépéseket azonban a vezetői szintű személycserék jelentik, mivel ők hatalmukkal 
blokkolják a kívánt irányú elmozdulást. Ezután pedig a határozott reformok kidolgozása 
csak a tagállamok közötti nyílt párbeszéddel és vitával, az érdekek egyeztetésével va-
lósulhat meg.

Ez nemcsak segítené a reformokat, de talán megelőzhetővé tenné, hogy a britek pél-
dáját további tagállamok is kövessék. Azt sem zárjuk ki, hogy újragondolásra késztetté 
a briteket, lehetővé tenné a szuverenitásukban a Junckerék által mélyen sértett nagyha-
talom számára az EU-ba való visszatérés megfontolását is.
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