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ДОВІДНИК "ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ В 
ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ" 

  
 

У довіднику розглядаються особливості виборів депутатів Європейського парламенту за 
законодавством держав-членів Європейського Союзу, висвітлено порядок формування 
національних парламентів 15 країн, які входять до складу Європейського Союзу. 
Наведено дані про результати останніх виборів. Проаналізовано структуру та 
повноваження Європейського парламенту. 
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Історія створення та діяльності європейського парламенту   

   

До останнього часу роль Європарламенту у вирішенні спільних проблем держав – членів ЄС була 
досить незначною. Разом з тим, не можна говорити й про безперспективність існування цього органу, 
оскільки з року в рік держави, які входять до складу Європейського Союзу, надають йому все 
більших повноважень: якщо у 1957 році Римський договір закріпив за ним статус консультативного 
та контрольного органу, то вже Маастрихтським договором 1992 року за Європарламентом було 
закріплено провідне місце серед інших інституцій, створених в рамках ЄС. 

На сьогодні до складу Європарламенту входять представники 15 країн Європи – Данії, Ірландії, 
Великобританії, Нідерландів, Бельгії, Люксембургу, Німеччини, Австрії, Франції, Італії, Іспанії, 
Португалії та Греції. Визначальними принципами організації та функціонування цього органу є 
рівноправність країн-членів при вирішенні питань, віднесених до його компетенції, свобода, безпека, 
солідарність та забезпечення довготривалого миру на території держав ЄС. 

Історія створення Європейського Парламенту невіддільно пов’язана з євроінтеграційними процесами, 
які розпочались у перше повоєнне десятиліття. Так, протягом 1950-1970 років у Європі виникла 
значна кількість регіональних економічних організацій, основною метою діяльності яких стало 
об’єднання асоціацій та підприємств різних галузей для захисту інтересів виробників продукції на 
європейському ринку. Зокрема, було засновано Організацію економічної співпраці та розвитку 
(ОЕСР), Західноєвропейський Союз (ЗЄС) та Європейське Економічне Співтовариство. Ідея 
створення останнього належала міністру закордонних справ Франції Роберту Шуману, який 9 травня 
1950 року виступив з планом об’єднання вугільної та металургійної промисловості країн Європи. В 
1951 році “план Шумана” починає втілюватись: Бельгія, Франція, Федеративна Республіка 
Німеччина, Італія, Нідерланди та Люксембург підписали договір про створення Європейського 
об’єднання вугілля та сталі (ЄОВС), який вступив у дію 23 липня 1952 року. Це об’єднання стало 
першою європейською організацією наднаціонального характеру, а її Загальна Асамблея –
попередником Європейського Парламенту. Повноваження Асамблеї були досить обмеженими і 
зводились в основному до контролю за діяльністю Верховного органу ЄОВС та окремими напрямами 
діяльності Об’єднання. Далеким від досконалості був і порядок формування цього органу: хоча 
Договором про створення ЄОВС було передбачено, що депутати Асамблеї повинні обиратись 
безпосередньо громадянами держав-членів, формування цього представницького органу 
здійснювалось непрямими виборами – 78 її депутатів обирались зі складу членів національних 
парламентів.  

 

25 березня 1957 року у Римі було підписано ряд договорів, які передбачали створення Європейського 
Економічного Співтовариства (ЄЕС) та Європейського співтовариства з атомної енергії (Євроатом). З 
набранням Римським договором чинності у 1958 році відповідні організації розпочали свою 
діяльність. Згодом було прийняте рішення (Перша Конвенція Злиття) про створення єдиного 
представницького органу для всіх існуючих на території Європи економічних організацій (ЄОВС, 
ЄЕС та Євроатому) – Європейської парламентської асамблеї. До повноважень цього органу було 
віднесено здійснення контролю за виконавчими органами відповідних регіональних організацій та 
виконання консультативних функцій.  

 

Парламентська асамблея зібралась у складі 142 членів на перше засідання в Страсбурзі 19 березня 
1958 року. 30 березня 1962 року депутати Європейської парламентської асамблеї прийняли рішення 
про зміну її назви на “Європейський Парламент”.  

  



 

За умовами Римського договору члени Європейської парламентської асамблеї повинні були 
обиратись громадянами держав, які ввійшли до складу Співтовариства, на основі прямого і 
загального виборчого права за єдиною для всіх держав процедурою. Аналогічний підхід до 
визначення порядку формування Асамблеї було закріплено у відповідній конвенції Європейської 
парламентської асамблеї, прийнятій у 1960 році.  

 

Однак на практиці до 1979 року депутати представницького органу ЄЕС обирались непрямими 
виборами: кожен національний парламент держав-учасниць у межах квот, відведених відповідній 
країні, обирав зі свого складу представників до Європейської парламентської асамблеї за системою, 
встановленою національним законодавством. І лише у вересні 1976 року Радою ЄЕС було схвалено 
Акт “Про вибори до Європейської парламентської асамблеї загальними прямими виборами”, 
положення якого, однак, були закріплені внутрішнім законодавством держав-учасниць лише у 1979 
році.  

Місце європейського парламенту в системі органів європейського союзу 

 
Європейський Парламент є наднаціональним органом, який представляє інтереси понад 370 
мільйонів громадян держав – членів ЄС.  

 

У статті 4 Договору про Європейський Союз зазначено, що здійснення завдань, покладених на 
Співтовариство забезпечується:  

Європейським Парламентом  
Радою ЄС  
Комісією ЄС  
Судом ЄС  
Рахунковою палатою.  

Серед них політичними органами є Рада, Комісія та Парламент. При цьому лише в окремих 
випадках кожен з цих органів може приймати самостійні рішення. На практиці ж вирішення 
спільних проблем держав-членів Європейського Союзу здійснюється спільними зусиллями 
декількох інституцій ЄС через різноманітні механізми погоджувального прийняття рішень.  

 
Структура та порядок діяльності європейського парламенту  

 
Нормативно-правова 
база 

Регламент Європейського Парламенту  
Програма діяльності Європейського Парламенту (щорічно 

затверджується депутатами Європарламенту)  

  

Сесії Європейський Парламент здійснює свою діяльність на постійній 
основі  

Постійним місцезнаходженням Парламенту є Страсбург (Франція), 
окремі засідання проводяться у Брюсселі (Бельгія)  

Чергові сесії Парламенту тривають від 1 до 2 тижнів  
Позачергові сесії скликаються на вимогу більшості членів 



Парламенту, Ради чи Комісії у Брюсселі і тривають не більше 2 днів  
Щорічно проводиться 1 сесія Парламенту. Вона починається 

другого вівторка березня  
Щорічно проводиться 12 пленарних засідань у Страсбурзі. 

Засідання є відкритими для громадськості  

  

Рішення Кворум (мінімальна кількість присутніх, необхідна для прийняття 
рішень) становить не менше 1/3 від загального складу Парламенту  

Рішення приймаються абсолютною більшістю всіх членів 
Європейського Парламенту (тобто не менше, як 314 голосів). Для певних 
рішень передбачені спеціальні процедури (висловлення негативної оцінки 
діяльності Європейської комісії вимагає підтримки 2/3 депутатів).  

Зміст парламентських дебатів публікуються в офіційному виданні  

  

Голова Обирається на два з половиною роки шляхом таємного голосування 
Кандидатура висувається політичними групами або не менше, ніж 

32 депутатами. При формуванні органів та призначенні посадових осіб 
Парламенту (Голови, віце-голів, квесторів) необхідно враховувати 
інтереси справедливого представництва держав-членів та політичних груп 

Обирається на основі абсолютної більшості голосів (не менше, як 
половина загального складу). Якщо протягом трьох турів жоден кандидат 
не набере абсолютної більшості голосів, то на голосування висуваються 
дві кандидатури, які в третьому турі набрали найбільше голосів. Якщо у 
четвертому турі кандидати набирають рівну кількість голосів, то мандат на 
головування отримує старший з них  

Здійснює керівництво роботою Парламенту та його органів. 
Відкриває, зупиняє та закриває засідання. Слідкує за дотриманням 
Регламенту, забезпечує порядок, надає слово, оголошує голосування, 
повідомляє про його результати, передає в комітети інформацію, яка їх 
стосується тощо  

  

Бюро Парламенту Складається з Голови, 14 віце-голів (здійснюють функції Голови під 
час його тимчасової відсутності, а також тоді, коли той бере безпосередню 
участь у дискусії) та 5 квесторів (наділені адміністративними та 
дисциплінарними функціями. На відміну від Голови та віце-голів мають 
лише право дорадчого голосу)  

Вирішує деякі фінансові, організаційні, адміністративні справи 
депутатів, організацій при Парламенті, його секретаріату та інших органів. 
Вирішує питання, пов’язані з проведенням засідань, укладає штатний 
розклад для Генерального секретаріату Європейського Парламенту, 
розробляє проект бюджету Європейського Парламенту, дає вказівки 
квесторам тощо  

  

Нормативно-правова 
база 

Складається з Голови Парламенту та керівників політичних груп 
(керівника політичної групи може представляти її член). Депутати, які не 
входять до жодної з політичних груп Європейського Парламенту, 
делегують двох своїх представників, які однак не наділені правом голосу  

Мета діяльності: досягнути згоди на рівні політичних сил у 



Парламенті; якщо її не досягнуто, проводиться голосування з урахуванням 
кількості депутатів політичної групи  

Приймає рішення з питань організації роботи Парламенту і 
планування законодавчої діяльності. Вирішує питання, пов’язані з 
відносинами Європейського Парламенту з іншими інституціями 
Європейського Союзу, з національними парламентами держав-членів ЄС, з 
іншими міжнародними організаціями та державами, які не є членами ЄС. 
Пропонує свій проект порядку денного та наділена повноваженнями щодо 
визначення складу й компетенції комітетів, тимчасових слідчих комісій, 
делегацій. Представляє пропозиції політичних груп з вирішення 
адміністративних та бюджетних питань перед Бюро Парламенту. Визначає 
місця для депутатів у Європейському Парламенті (оскільки депутати 
розміщуються в залі не по країнах, а по фракціях)  

  

Конференція 
керівників комітетів 

Складається з керівників усіх парламентських комітетів – і 
постійних, і тимчасових  

Керівник обирається зі складу конференції  
Розробляють для Конференції голів рекомендації щодо діяльності 

комітетів та порядку денного Європейського Парламенту  
Виконує певні спеціальні завдання за дорученням Бюро та 

Конференції голів  

  
 

Конференція 
керівників делегацій 

Складається з керівників усіх постійних міжпарламентських 
делегацій  

Керівник обирається зі складу конференції  
Розробляє для Конференції голів рекомендації щодо діяльності 

делегацій  
Виконують певні спеціальні завдання за дорученням Бюро та 

Конференції голів  

 

Комітети Діє 17 постійних комітетів, 20 міжпарламентських делегацій, 14 
делегацій для об’єднаних парламентських комітетів  

Засідання у комітетах проводяться упродовж 1-2 тижнів щомісячно 
Усередині комітетів обирається Бюро (складається з Голови та 2-3 

віце-голів) та генерального доповідача  
Розглядають питання передані на їх обговорення, а також питання, 

що винесено на порядок денний за їх власною ініціативою  
Члени Європейської Комісії або їх повноважні представники мають 

звітувати перед відповідним комітетом у межах своєї компетенції. Вони 
надають роз'яснення рішенням Комісії, поданих до Ради документів, а 
також позиції, які Комісія відстоює в Європейській Раді  

Відповідають за формулювання позиції Парламенту стосовно 
пропозицій Європейської комісії, за підготовку запропонованих 
Парламентом поправок до будь-яких “спільних позицій”, розроблених 
Європейською Радою та парламентських резолюцій, розроблених 
Парламентом за власною ініціативою  

  



Політичні групи Маастрихтський договір 1992 року ввів у Договір про ЄС нову 
статтю, яка закріпила формування політичних груп в Парламенті не на 
основі національної чи національно-територіальної належності, а за 
політичними інтересами  

Регламент Європейського Парламенту закріплює, що політична 
група повинна включати депутатів більше, ніж однієї країни  

Мінімальна кількість членів для створення політичної групи: - 23 
особи – якщо складається з представників 2 держав-членів ЄС; - 18 – якщо 
складається з представників 3 країн; - 14 – якщо складається з 
представників 4 і більше держав  

Забороняється членство більше, ніж в одній політичній групі  

  

Комісії Створюються на постійній або на тимчасовій основі  
Створення тимчасових слідчих комісій було офіційно закріплено в 

Амстердамському договорі. Хоча самі тимчасові слідчі комісії були 
створені раніше на підставі спільної постанови Парламенту, Ради та 
Комісії (від 6 березня 1995 року)  

Обираються пропорційно до кількості політичних груп. Беруться до 
уваги фактори географічного порядку  

 

1. Комітет з питань закордонних справ, прав людини, спільної політики безпеки та 
оборони (AFET)

2. Комітет з питань бюджету (BUDG)
3. Комітет з питань бюджетного контролю (CONT)
4. Комітет з питань прав і свобод громадян, судочинства та внутрішніх справ (LIBE) 
5. Комітет з питань економічної та валютної політики (ECON)
6. Комітет з правових питань та внутрішнього ринку (JURI) 
7. Комітет з питань промисловості, зовнішньої торгівлі, досліджень та енергетики (INDU)
8. Комітет з питань зайнятості населення та соціальних справ (EMPL)
9. Комітет з питань довкілля, охорони здоров’я та захисту прав споживачів (ENVI) 
10. Комітет з питань сільського господарства та розвитку (AGRI) 
11. Комітет з питань рибної промисловості (PECH)
12. Комітет з питань регіональної політики, транспорту та туризму (REGI) 
13. Комітет з питань культури, молоді, освіти, засобів масової інформації та спорту (CULT)
14. Комітет з питань розвитку та співпраці (DEVE)
15. Комітет з конституційних питань (AFCO)
16. Комітет з питань прав жінок та рівних можливостей (FEMM)
17. Комітет з розгляду петицій (PETI)  

  
 
Політичні групи у складі європейського парламенту 
 
Об’єднання депутатів у політичні партії та групи здійснюється на загальноєвропейському рівні. Це є 
обов’язковою передумовою для інтеграції всередині Союзу, формування європейської ідентичності і 
виявлення політичної волі його громадян. Сьогодні в Європейському Парламенті нараховується 7 



політичних груп, до яких входить 593 депутати (на даний момент 33 депутати не входять до жодного з 
політичних об’єднань). 

Склад європейського парламенту 

 
На сьогодні Європарламент складається з 626 депутатів – представників держав-членів Європейського 
Союзу (для порівняння: Загальна асамблея Європейського об’єднання вугілля та сталі складалась з 78 
депутатів, Парламентська асамблея в 1958 році – зі 142 депутатів). При цьому чисельність 
депутатського корпусу не є сталою, оскільки включення нових держав до ЄС неодмінно призводить до 
змін квот представництва країн-членів та відповідного зростання кількості депутатів. Тому існують всі 
підстави вважати, що протягом наступних 20-40 років чисельність депутатського корпусу зросте у два 
рази (на сьогодні країнами-кандидатами на вступ до Європейського Союзу є Болгарія, Кіпр, Чеська 
Республіка, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Румунія, Словацька Республіка, 
Словенія) 

Рівень представлення тієї чи іншої держави залежить не лише від кількості її населення, але й від її 
впливу на вирішення спільних проблем держав ЄС. При цьому невеликі держави отримують дещо 
більше місць, ніж повинні були б отримати за умови пропорційного представництва. Так, якщо б 
мандати розподілялись між держави лише за ознакою їхньої густонаселеності, Федеративна Республіка 
Німеччина отримала б 137 депутатських мандатів, Великобританія – 98, тоді як Люксембург – 1 місце, а 
Фінляндія та Данія – по 9 місць. Відступ від пропорційного представництва має спрямований на захист 
інтересів невеликих країн.  

КРАЇНА КІЛЬКІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
КІЛЬКІСТЬ МІСЦЬ 

У 
ЄВРОПАРЛАМЕНТІ 

  Австрія 8 080 500 21 
  Бельгія 10 215 800 25 
  Великобританія 59 247 000 87 
  Греція 10 545 100 25 
  Данія 5 312 200 16 
  Ірландія 3 736 000 15 
  Іспанія 39 427 500 64 
  Італія 56 637 700 87 
  Люксембург 429 100 6 
  Нідерланди 15 752 300 31 
  Німеччина 82 095 500 99 
  Португалія 9 977 000 25 
  Фінляндія 5 162 900 16 
  Франція 58 956 900 87 
  Швеція 8 850 100 22 
  ВСЬОГО 374 425 600 626 

ОСНОВНІ ВІХИ РОЗШИРЕННЯ ДЕПУТАТСЬКОГО СКЛАДУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 
ПАРЛАМЕНТУ: 

1 січня 1973 року з приєднанням до Європейського Союзу Данії, Ірландії та Великобританії - 
кількість членів Європейського Парламенту зросла з 142 до 198 осіб  

1 січня 1981 року з приєднанням Греції склад Європейського Парламенту поповнюється 24 



делегованими грецьким парламентом представниками  
1 січня 1986 року депутатський корпус розширюється з 434 членів до 518 за рахунок нових, 

делегованих національними парламентами, представників – від Іспанії (60 осіб) та Португалії (24 особи) 
Внаслідок об’єднання Західної та Східної Німеччини зростає величина їх квоти у 

Європарламенті з 87 до 99 мандатів  
У результаті підвищення народжуваності в окремих державах ЄС та відповідного збільшення 

населення у червні 1994 року обиралось не 518, а 567 осіб  
Наступне розширення у 1995 році відбулось внаслідок приєднання Австрії, Фінляндії та Швеції. 

Кількість місць у Європейському Парламенті зросла до 626, якою залишається і дотепер  

 
Повноваження європейського парламенту 

 
З часу заснування Європейського Парламенту його повноваження постійно розширювались. На 
сьогодні можна виділити чотири основні сфери повноважень Європейського Парламенту:  

ОСНОВНІ СФЕРИ ПОВНОВАЖЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 

ЗАКОНОДАВЧА БЮДЖЕТНА КОНТРОЛЬНА ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНА 
Консультативна 
процедура  

Процедура 
співпраці  

Процедура 
спільного 
прийняття рішень  

Процедура 
ухвалення  

Схвалює проект в 
цілому  

Готує поправки  

Здійснює 
поточний 
контроль за 
виконанням 
бюджету  

Затверджує звіт 
про виконання 
бюджету  

Парламентська 
відповідальність 
Комісії  

Тимчасові комісії з 
розслідування  

Омбудсмен 
(Уповноважений з 
прав людини)  

Інформаційний 
контроль за 
діяльністю Ради та 
Комісії  

Право на подачу 
індивідуальних та 
колективних 
петицій  

Право на отримання інформації  

Необхідність консультативного 
висновку Європейського Парламенту 
для деяких міжнародних договорів, 
які укладаються Радою  

Право схвалення чи несхвалення 
міжнародних угод у процедурі 
співприйняття рішення  

Підтримання стосунків з 
національними парламентами країн  

Обговорення проблем міжнародного 
характеру на пленарних засіданнях  

 
Закріплення за Європейським Парламентом виключно контрольних та консультативних функцій 
суттєво обмежило його вплив на вирішення ключових проблем держав-членів ЄС. Однак, завдяки 
впровадженню Єдиним Європейським Актом у 1987 року та Договором про Європейський Союз від 
1993 так званої “процедури співпраці”, інституту “прийняття співрішення”, а також наданню 
Європарламенту права на звернення до Комісії з ініціюванням розробки проектів нормативно-правових 
актів (така пропозиція вноситься на вимогу більшості депутатів), вплив Європарламенту на діяльність 
органів ЄС суттєво зріс. Хоча кількість консультативних висновків у загальній чисельності прийнятих 
Європарламентом актів все ще залишається значною.  

Бюджетні повноваження  

Європейський Союз, на відміну від більшості інших міжнародних організацій, повністю фінансується за 
рахунок власних ресурсів. Бюджетний процес регулюється Договором про Європейський Союз та 
актами, прийнятими органами ЄС на розвиток його положень (норми Договору мають загальний 



характер і їхнє пряме застосування є неможливим). Основними учасниками бюджетного процесу є 
Комісія, Рада, Парламент (які утворюють бюджетний орган) та Рахункова палата (здійснює функцію 
бюджетного контролю). Бюджетні повноваження Європейського Парламенту є досить значними і дають 
йому можливість здійснювати вагомий вплив на політику Європейського Союзу.  

Три основні рівні бюджетних повноважень Європейського Парламенту:  

 

1. Розгляд та прийняття законопроекту  

У процесі розгляду законопроекту Європейський Парламент готує поправки. Договір про Європейський 
Союз поділяє витрати на обов’язкові та необов’язкові. Такий поділ пояснюється політичними 
факторами і пов’язаний з розподілом бюджетних повноважень відповідних інститутів Європейського 
Союзу.  

Поправки, внесені Європейським Парламентом, щодо “необов’язкових витрат Європейського 
Співтовариства” мають обов’язковий характер. До них, зокрема, належать: адміністративні витрати 
організацій Європейського Співтовариства, витрати у сфері науково-дослідницької, енергетичної, 
транспортної політики, охорони навколишнього середовища. У 1999 році їх загальна сума становила 
46,3% всіх бюджетних витрат. Проте ці поправки не можуть виходити за межі загальних витрат 
передбачених бюджетом.  

Дорадчий характер мають поправки щодо “обов’язкових витрат” – витрат, чітко 
регламентованих правовими нормами Європейського Співтовариства. До них, наприклад, належать 
гарантійні виплати аграрному сектору, компенсації та фінансова допомога державам-членам тощо. 
Вони можуть бути предметом розгляду у Європейському Парламенті і, якщо Рада їх не відхилить 
необхідною кількістю голосів, будуть вважатися прийнятими.  

Європейський Парламент має право прийняти чи відхилити проект бюджету в цілому та вимагати 
надання нового проекту. В минулому Європейський Парламент тричі відхиляв запропонований 
Комісією та Радою проекти бюджету: у 1974, 1984 та у 1982 роках.  

 

2. Поточний контроль за виконанням бюджету.  

Комітет з питань бюджету здійснює поточний контроль за виконанням основного фінансового плану 
шляхом розгляду щоквартальних звітів Комісії щодо поточного виконання бюджету.  

 

3. Затвердження звіту про виконання бюджету.  

Парламент затверджує звіт про виконання бюджету на підстави поданих Рахунковою палатою 
документів. Він має право схвалити чи відхилити звіт. Законодавством Європейського Союзу не 
визначено можливих наслідків відмови Парламенту затвердити звіт Комісії. В історії Європейського 
Парламенту така ситуація вже мала місце щодо бюджету за 1982 рік. Вважається, що відмова 
затвердити звіт не означає винесення вотуму недовіри.  

Контрольні повноваження  

Парламентська відповідальність уряду: Європейський Парламент наділений значними повноваженнями 
у сфері контролю за діяльністю органів Європейського Союзу.  

 



Парламент бере активну участь у формуванні Європейської Комісії. Кандидат на посаду Голови Комісії 
висувається урядами країн-членів Європейського Союзу, проте він повинен отримати згоду 
Європейського Парламенту (процедура інвеститури). Уряди держав-членів, за погодженням із 
кандидатом на посаду Голови, висувають пропозиції щодо складу всієї Комісії. Парламент схвалює 
запропоновані кандидатури колегіально. Завершальним етапом формування Комісії є призначення 
Голови та членів Комісії, яке здійснюється за загальною згодою урядами держав-членів.  

 

Європейський Парламент має право внести на розгляд питання винесення вотуму недовіри Комісії. 
Голосування з цього приводу є відкритим і проводиться не раніше, ніж за 3 дні після внесення на 
розгляд цього питання. Для прийняття відповідного рішення необхідно набрати більшість у дві третини 
поданих голосів.  

Наслідком винесення незадовільної оцінки діяльності Європейської Комісії є її розпуск (передбачено 
частиною 2 статті 201 Договору про Європейський Союз). Отже, Європейська Комісія несе лише 
колегіальну відповідальність перед Парламентом. Право винесення незадовільної оцінки діяльності 
конкретному члену Комісії не передбачене. Дотепер своїм правом винесення вотуму недовіри 
Парламент скористався лише кілька разів: було внесено 5 пропозицій розпуску Комісії, три з них 
поставлено на голосування та жодну не підтримано.  

Тимчасові комісії з розслідування: Договором про Європейський Союз передбачена можливість 
створення при Європарламенті тимчасових комісій з розслідування. Вони формуються на вимогу не 
менше, ніж однієї четвертої від загальної кількості депутатів (156). Метою її діяльності є проведення 
розслідування у зв’язку з обвинуваченнями, висунутими на адресу певних інститутів та органів, щодо 
порушень законодавства Співтовариства.  

Не можуть створюватися комісії для розгляду питань, які є прерогативою Суду Європейського Союзу.  

Комісії можуть створюються на певний термін або, за загальним правилом, до моменту оголошення 
звіту за результатами своєї діяльності. Одну з таких комісій було створено з метою розгляду справи 
щодо відповідальності Співтовариства за несвоєчасне вжиття заходів під час епідемії “коров’ячого 
сказу” у Великобританії. Проте в установчих договорах не передбачено конкретних наслідків у разі 
виявлення порушень.  

Омбудсмен (Уповноважений з прав людини): призначається на посаду Європейським Парламентом на 
термін його повноважень (5 років). Омбудсмен залишає свою посаду: після закінчення терміну 
повноважень; за особистою заявою про відставку; за рішенням Суду ЄС. До повноважень цієї особи 
віднесено прийняття скарг від громадян Європейського Союзу, інших фізичних чи юридичних осіб, які 
перебувають під юрисдикцією держав-членів. Подання скарг допускається щодо недоліків 
управлінської діяльності органів ЄС, якщо скарга не може бути розглянута Судом ЄС.  

Омбудсмен проводить незалежне розслідування базуючись на відповідних скаргах чи за власною 
ініціативою. За результатами розслідування надається звіт у відповідні інститути чи органи, які 
протягом 3 місяців зобов’язані вжити заходів для усунення порушень. Підсумковий звіт подається до 
Парламенту, зацікавленим органам та інститутам, а також особі, яка подавала скаргу. Щорічно в 
Європейський Парламент подається звіт про діяльність омбудсмена.  

Інформаційний контроль за діяльністю Комісії та Ради: Європейський Парламент наділений правом на 
отримання інформації щодо діяльності Ради та Комісії.  

Комісія та Рада зобов'язані:  

захищати свої пропозиції перед Парламентом;  
надавати звіт про свою поточну діяльність та підсумковий річний звіт про діяльність 

Європейського Союзу;  



відповідати на усні та письмові запити парламентарів  

Після заслуховування відповідних звітів проводиться обговорення діяльності Ради та Комісії. Депутати 
активно користуються своїм правом задавати питання. Як свідчить практика, більшість з них 
звертається до Комісії (наприклад, протягом 1998 року було задано 4014 питань у письмовій формі. З 
них 3737 – Комісії, а 377 - Раді). Усні запитання ставляться під час години запитань та відповідей та в 
ході пленарних засідань.  

Право на подачу індивідуальних чи колективних петицій (звернень) мають:  

всі громадяни Європейського Союзу;  
всі фізичні та юридичні особи, які проживають чи зареєстровані в будь-якій державі-члені 

Європейського Союзу.  

Внесена петиція підлягає розгляду на засіданнях Парламенту. Проте передбачено дві обов’язкові 
вимоги для таких звернень  

вони повинні стосуватись сфери, що входить у компетенцію Співтовариства  
дії, які оскаржуються, повинні безпосередньо торкатись особи, яка звертається  

Повноваження у зовнішньополітичний сфері  

Повноваження Європейського Парламенту у зовнішньополітичній діяльності ЄС значно розширились 
після підписання Маастрихтського та Амстердамського договорів. Перш за все Парламент має право на 
отримання інформації: Рада та Комісія зобов’язані інформувати його про всі найважливіші 
зовнішньополітичні події (міжнародні переговори, підготування та укладення міжнародних угод), які 
потім обговорюються і дискутуються на пленарних засіданнях.  

Обговорення проблемних питань міжнародної спільноти в ході пленарних засідань становить значну 
частину діяльності Парламенту. Питання на обговорення вносяться за ініціативою окремих депутатів, 
парламентських груп чи комітетів. Після відповідного розгляду приймаються декларації, які проте не 
мають обов’язкової юридичної сили.  

Передбачено окремі випадки, коли укладанню міжнародного договору передує отримання 
консультативного висновку Парламенту, а набуття чинності певних міжнародних угод залежить від їх 
схвалення. Наприклад, держава, що бажає приєднатися до Європейського Союзу, звертається з 
відповідною заявою до Ради. Відповідне рішення приймається Радою на основі принципу 
одноголосності після консультацій з Комісією і отримання висновку Європейського Парламенту 
(приймається абсолютною більшістю голосів від усього складу).  

Вибори до Європейського парламенту 

 
Спільні для всіх держав-членів ЄС засади виборів представників до Європейського Парламенту 
визначаються Актом про вибори від 20 вересня 1976 року. Хоча положення останнього мають 
виключно рекомендаційний характер, більшість з них на сьогодні включено до національного 
виборчого законодавства країн-учасниць.  

Актом про вибори передбачено, що формування Європейського Парламенту повинно здійснюватись 
безпосередньо громадянами держав, які входять до складу ЄС, на основі системи пропорційного 
представництва політичних партій. Членам Європейського Союзу дозволено визначати величину 
загороджувального бар’єру. Остання, однак, не може перевищувати 5% голосів виборців, які взяли 
участь у голосуванні.  

Державам ЄС рекомендовано створити умови для того, щоб участь у виборах могли взяти громадяни 
інших країн, які входять до складу Союзу. Щоправда, вони можуть реалізувати належні їм виборчі 
права лише за умови включення до списків виборців відповідної держави. Не можуть брати участі у 



виборах особи, яких позбавлено права голосу законодавством держави, в якій вони проживають або 
громадянами якої вони є.  

Право бути обраним до Європарламенту мають громадяни держав-членів ЄС, які досягли віку, 
передбаченого національним законодавством, та не обмежені у виборчих правах. При цьому 
законодавством держави, у якій проживають кандидати – громадяни інших країн Євросоюзу, повинні 
бути встановлені однакові вимоги для всіх претендентів на місця у Європейському Парламенті, 
незалежно від їхнього громадянства або походження.  

Актом визначено перелік посад, обіймання яких є підставою для припинення депутатських 
повноважень у Європарламенті. Так, не дозволяється суміщення мандату з посадами в інших органах 
ЄС (Раді, Комісії тощо), а також зі службою в органах виконавчої влади будь-якої держави, яка входить 
до складу Європейського Союзу.  

Акт про вибори до Європейського Парламенту дозволяє брати участь у голосуванні на виборах лише 
один раз. Дата проведення виборів може встановлюватись національним законодавством, але день 
голосування не може припадати на перші три дні тижня. Підрахунок голосів виборців у державах ЄС 
повинен розпочинатись лише після закриття останньої виборчої дільниці на території Союзу. 
Новообраний Європарламент повинен приступити до роботи першого вівторка по закінченню одного 
місяця з дня голосування.  

 

Необхідно відзначити, що Європейським Парламентом було розроблено перелік загальних принципів 
проведення виборів депутатів до цього органу на виборах 2004 та 2009 років. Зокрема, державам-
членам співтовариства рекомендовано проводити вибори за пропорційною системою, яка б 
забезпечувала максимальну відповідність волевиявлення громадян результатам виборів. При цьому в 
державах з населенням більше 20 000 000 чоловік рекомендовано утворити загальнонаціональні 
багатомандатні виборчі округи. Характерним є те, що вибори до Європарламенту 2009 року 
передбачається проводити у багатомандатному загальноєвропейському виборчому окрузі, межі якого 
збігатимуться з кордонами Європейського Союзу.  

ВИБОРИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ДЕРЖАВ – ЧЛЕНІВ ЄС 

Право голосу мають 
громадяни, яким на день 
проведення виборів 
виповнилось 18 років 

  

Всі держави - 
члени ЄС 

За умови включення до списків виборців Австрія  
Великобританія 
Данія  
Ірландія  
Нідерланди  
Швеція  

Лише за умови постійного проживання 
на території виборчого округу 

Бельгія  
Греція  
Іспанія  
Італія  
Люксембург  
Німеччина  
Португалія  

До участі в голосуванні 
допускаються 
громадяни інших держав 
- членів Європейського 
Союзу: 

За умови наявності місця проживання на 
території виборчого округу 

Фінляндія  
Франція  

Право голосу  

Право голосу мають За умови проживання виключно на Австрія  



території держави - члена ЄС Данія  
Нідерланди  
Португалія  

За умови проживання на території будь-
якої держави 

Бельгія  
Греція  
Іспанія  
Італія  
Франція  
Швеція  

громадяни, які постійно 
проживають за 
кордоном 

За умови проживання за кордоном не 
більше 10 років 

Німеччина 

  

18 років Данія  
Іспанія  
Нідерланди  
Німеччина  
Португалія  
Фінляндія  
Швеція  

19 років Австрія 

21 рік Бельгія  
Великобританія 
Греція  
Ірландія  
Люксембург  

23 роки Франція 

Мінімальний вік 

25 років Італія 

Право бути 
обраним 

Громадянство держави - 
члена ЄС 

  Всі держави ЄС 

  

Здійснюється на підставі подання 
партією списку кандидатів 

Греція  
Данія  
Німеччина  
Швеція  

Здійснюється виключно за умови 
підтримки висування списку виборцями, 
які проживають у відповідному 
виборчому окрузі 

Австрія  
Бельгія  
Великобританія 
Ірландія  
Іспанія  
Італія  
Люксембург  
Нідерланди  
Португалія  
Фінляндія  
Франція  

Реєстрація 
кандидатів 

Реєстрація списку 

Здійснюється після збору партією 
встановленої кількості підписів та 
внесення виборчої застави 

Великобританія 
Ірландія  
Нідерланди  
Франція  



  

Вибори відбуваються у єдиному 
загальнодержавному виборчому окрузі 

Австрія  
Греція  
Данія  
Іспанія  
Люксембург  
Нідерланди  
Португалія  
Франція  
Швеція  

Виборчі округи 

Вибори проводяться у декількох 
багатомандатних округах 

Бельгія  
Великобританія 
Ірландія  
Італія  
Німеччина  
Фінляндія  

Не передбачений Іспанія  
Італія  
Люксембург  
Нідерланди  
Португалія  
Фінляндія  
Бельгія  
Великобританія 
Данія  
Ірландія  

3% Греція 

4% Австрія  
Швеція  

Загороджувальний 
бар'єр 

5% Німеччина  
Франція 

Кількість мандатів, які отримує кожна з 
партій у Європарламенті, визначається 
шляхом ділення голосів, поданих за 
кожний список у відповідному окрузі на 
1; 2; 3; 4; 5 і так далі. Місця надаються 
тим партіям, які в результаті такого 
розподілу отримали найбільші частки 

Австрія  
Бельгія  
Великобританія 
Данія  
Іспанія  
Нідерланди  
Португалія  
Фінляндія  
Франція 

Підрахунок голосів 

Інші методи підрахунку голосів Греція  
Ірландія  
Італія  
Люксембург  
Німеччина  
Швеція 

Виборча 
система 

Порядок розподілу 
мандатів між 
кандидатами у списку 

За порядком розташування кандидатів у 
списку 

Греція  
Іспанія  
Німеччина  
Португалія  
Франція 



Мандати розподіляються між 
кандидатами залежно від кількості 
наданих їм виборцями переваг 

Австрія  
Бельгія  
Великобританія 
Данія  
Ірландія  
Італія  
Люксембург  
Нідерланди  
Фінляндія  
Швеція 

  

Результати виборів оскаржуються до 
спеціального парламентського комітету 

Данія  
Люксембург  
Німеччина 

Результати виборів можуть бути 
оскаржені до суду 

Австрія  
Бельгія  
Великобританія 
Ірландія  
Італія  
Фінляндія  
Франція 

Результати виборів можуть бути 
оскаржені до Центральної виборчої 
комісії 

Іспанія 

Розподіл 
вакантних 
місць у Євро-
парламенті 

  

Результати виборів можуть бути 
оскаржені до органу, спеціально 
утвореного для розгляду спорів між 
учасниками виборчого процесу 

Португалія  
Швеція 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 

ПОЛІТИЧНІ ГРУПИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПАРЛАМЕНТІ 

(за результатами виборів 10-13 червня 1999 року) 

Політична партія/група  
(ідеологічний напрям) 

Скорочення Кількість місць 

Народна Партія Європи/Європейські Демократи  
(християнсько-демократичний, консервативний) 

НПЄ 233 

Партія Європейських Соціалістів  
(соціал-демократичний, соціалістичний) 

ПЄС 180 

Європейська Ліберально-Демократична та Реформ Партія  
(ліберальний, центристський) 

ЄЛДРП 50 

Група Зелених/Європейський Вільний Альянс  
(екологічний, регіоналістський) 

Зелені 48 

Група Європейських Об'єднаних Лівих/Зелені Ліві Скандинавії  
(соціалістичний, комуністичний) 

ГЄОЛ 42 

Союз за Європу Націй  
(націоналістичний, консервативний) 

СЄН 30 



Група за Європу Демократій та Різноманіття  
(антиєвропейський) 

ГЄДР 16 

Незалежні кандидати Незалежні 27 
ВСЬОГО   626 

 
ПОЛІТИЧНІ ГРУПИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПАРЛАМЕНТІ 

(станом на лютий 2002 року) 
  НПЄ ПЄС ЄЛДПР Зелені ГЄОЛ СЄН ГЄДР Незалежні ВСЬОГО 
Австрія 7 7 - 2 - - - 5 21 
Бельгія 6 5 5 7 - - - 2 25 
Великобританія 36 29 11 6 - - 2 3 87 
Греція 9 9 - - 7 - - - 25 
Данія 1 2 6 - 2 1 4 - 16 
Ірландія 5 1 1 2 - 6 - - 15 
Іспанія 28 24 3 4 4 - - 1 64 
Італія 35 16 8 2 6 10 - 10 87 
Люксембург 2 2 1 1 - - - - 6 
Нідерланди 9 9 8 4 1 - 3 - 31 
Німеччина 53 35 - 4 7 - - - 99 
Португалія 9 12 - - 2 2 - - 25 
Фінляндія 5 3 5 2 1 - - - 16 
Франція 21 22 - 9 11 3 9 12 87 
Швеція 7 6 4 2 3 - - - 22 
ВСЬОГО 233 179 52 45 44 22 18 33 626 

ВИБОРЧА АКТИВНІСТЬ ПІД ЧАС ВИБОРІВ 

ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 

у 1994 та 1999 роках 

Країна Кількіст
ь місць 

Кількість 
виборців(199
9 рік) 

Кількість осіб, 
які взяли участь 
у 
голосування(199
9 рік) 

% осіб, які взяли 
участь у 
голосування(199
9 рік) 

% осіб, які взяли 
участь у 
голосування(199
4 рік) 

Австрія 21 5 847 605 2 865 977 49% 67,7% 
Бельгія* 25 7 343 466 6 686 222 91% 90,7% 
Великобританія 87 44 499 329 10 689 847 24% 36,4% 
Греція* 25 8 912 901 6 712 684 75,3% 80,4% 
Данія 16 4 012 440 2 021 922 50,4% 52,9% 
Ірландія 15 2 836 596 1 438 287 50,2% 44% 
Іспанія 64 32 944 451 21 209 685 64,4% 59,1% 
Італія 87 49 309 064 34 910 815 70,8% 74,8% 
Люксембург* 6 216 512 185 768 85,8% 88,5 



Нідерланди 31 11 855 000 3 544 408 29,9% 35,6% 
Німеччина 99 60 766 241 27 472 760 45,2% 60% 
Португалія 25 8 752 953 3 460 777 40,4% 35,5% 
Фінляндія 16 4 141 098 1 247 685 30,1%  57,6% 
Франція 87 40 129 780 18 765 259 46,8% 52,7% 
Швеція 22 6 664 205 2 588 514 38,8% 41,6% 
ВСЬОГО 626 288 051 641 143 800 610 49,9% 56,9% 

     * Участь у голосуванні є обов'язковою  

 
ВИБОРЧА АКТИВНІСТЬ 

НА ВИБОРАХ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 
(1979-1999) 

 
  1979 1984 1989 1994 1999 
Австрія - - - 67,7* 49 
Бельгія 91,6 92,2 90,7 90,7 91 
Великобританія 31,6 32,6 36,2 36,4 24 
Греція 78,6** 77,2 79,9 80,4 75,3 
Данія 47,1 52,3 46,1 52,9 50,4 
Ірландія 63,6 47,6 68,3 44 50,7 
Іспанія - 68,9*** 54,8 59,1 64,4 
Італія 85,5 83,9 81,5 74,8 70,8 
Люксембург 88,9 87 87,4 88,5 85,8 
Нідерланди 57,8 50,5 47,2 35,6 29,9 
Німеччина 65,7 56,8 62,4 60 45,2 
Португалія - 72,2*** 51,1 35,5 40,4 
Фінляндія - - - 57,6* 30,1 
Франція 60,7 56,7 48,7 52,7 46,8 
Швеція - - - 41,6* 38,8 
ЗАГАЛОМ ПО ЄС 63 61 58,5 56,9 49,9 

      * Вибори відбулись у 1996 році  

     ** Вибори відбулись у 1981 році  

     *** Вибори відбулись у 1987 році  

 

 

 

 



ЖІНКИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПАРЛАМЕНТІ 

  Кількість у 
Європарламенті  
(1994-1999) 

% до загальної 
кількості членів 
(626) 

Кількість у 
Європарламенті  
(1999-2004) 

% до загальної 
кількості членів 
(626) 

Австрія 7 33% 8 38% 
Бельгія 8 32% 8 32% 
Великобританія 15 17% 21 24% 
Греція 4 16% 4 16% 
Данія 7 44% 6 38% 
Ірландія 3 20% 5 33% 
Іспанія 21 33% 22 34% 
Італія 10 11% 8 9% 
Люксембург 3 50% 0 0% 
Нідерланди 10 32% 11 35% 
Німеччина 34 34% 36 36% 
Португалія 3 12% 5 20% 
Фінляндія 8 50% 7 44% 
Франція 27 31% 35% 34% 
Швеція 9 45% 9 45% 
ВСЬОГО 169 27% 185 29,5% 

ОНОВЛЕННЯ СКЛАДУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 
(за результатами виборів 1999 року) 

  Нові 
члени 

Повторно обрані 
члени 

Всього % нових членів до загальної 
кількості 

Австрія 6 15 21 28,6% 
Бельгія 14 11 25 56% 
Великобританія 50 37 87 57,5% 
Греція 16 9 25 64% 
Данія 8 8 16 50% 
Ірландія 3 12 15 20% 
Іспанія 31 33 64 48,4% 
Італія 67 20 87 77,6% 
Люксембург 5 1 6 83,3% 
Нідерланди 18 13 31 58,1% 
Німеччина 30 69 99 30,3% 
Португалія 15 10 25 60% 
Фінляндія 7 9 16 43,8% 
Франція 60 27 87 69% 
Швеція 10 12 22 45,5% 
ВСЬОГО 325 281 626   



 

 

Загальні відомості 

 

 

ПАРЛАМЕНТ  
(нім. 
Parlament) 

двопалатний складається 
з: 

нижньої палати – Національна Рада  
верхньої палати – Союзна Рада 

кількість 
членів: 

183 обираються прямими виборами на строк 4 роки 

дата останніх 
виборів: 

3 жовтня 
1999 року 

  

дата наступних 
виборів: 

жовтень 2003 
року 

  

Національна 
рада  
(нім. 
Nationalrat) 

кількість 
жінок: 

49 26,8% від загального складу 

кількість 
членів: 

64 обираються регіональними представницькими 
органами через кожні 5-6 років (залежно від 
періодичності виборів до відповідних рад) 

дата останніх 
виборів: 

вересень 
1998 року 

  

дата наступних 
виборів: 

-   

Союзна Рада  
(нім. 
Bundesrat) 

кількість 
жінок: 

13 20,3% від загального складу 
 

 
Вибори членів національної ради 

 
Правова 
основа 

Закон від 1 січня 1900 року (останні зміни від 1990 року)  

Виборчі 
округи 

9 виборчих округів, у кожному з яких обирається кілька представників 
(кількість місць визначається залежно від кількості населення). Межі округів 
збігаються з межами провінцій (земель)  



Вимоги до 
виборця 

Мінімальний вік – 19 років  
Громадянство Австрії  
Не можуть брати участь у голосуванні: особи, засуджені до відбування 

покарання у вигляді позбавлення волі строком більше одного року  
Участь у виборах є добровільною  

Вимоги до 
кандидата 

Мінімальний вік – 19 років  
Громадянство Австрії  
Наявність права голосу  

Несумісність Забороненим є суміщення посади члена Національної ради з посадами членів 
Уряду, суддів Конституційного та Адміністративного судів, Уповноваженого 
парламенту з прав людини, посадовців прибуткових компаній  

Висування 
кандидатів 

Висування кандидатів здійснюється політичними партіями шляхом реєстрації 
списків кандидатів  

Список кандидатів має бути підтриманий 3 членами нижньої палати 
австрійського парламенту або не менше, ніж 200-500 виборцями (залежно від 
округу)  

За виборчий список партії у кожному виборчому окрузі вноситься виборча 
застава в розмірі 6845 австр. шилінгів (?497), яка не повертається  

Виборча 
система 

Пропорційне представництво з голосуванням за партійні списки  
Виборці можуть голосувати як за партійні списки, так і за окремих 

кандидатів у списках  
Для того, щоб встановити кількість мандатів, отриманих на виборах партією, 

кількість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, ділиться на кількість 
мандатів, відведених відповідному округу, збільшену на одиницю (визначається 
виборча квота). Так, наприклад, якщо від округу обирається 4 члена Національної 
ради й було подано 400 000 бюлетенів, то виборча квота становитиме 80 000 голосів 
(400 000/4+1) – саме стільки голосів необхідно набрати для того, щоб отримати один 
мандат  

До розподілу депутатських мандатів допускаються партії, за списки яких 
проголосувало більше 4% громадян (виборчий бар?єр)  

Кількість місць, отриманих партією, визначається шляхом ділення голосів, 
поданих за партійний список, на виборчу квоту. При цьому залишається певна 
кількість неврахованих голосів. Додаткові місця у парламенті надаються тим 
партіям, які отримали найбільше неврахованих голосів  

У разі вибуття одного із членів Національної ради під час роботи обраного 
парламенту, його місце займає кандидат, який був наступним у списку партії  

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ ОСТАННІХ ВИБОРІВ ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ 

(3 жовтня 1999 року) 

 

Кількість зареєстрованих виборців 5 838 373 
Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 4 695 192 (80,42%) 
Кількість недійсних бюлетенів 72 841 

 

Політична партія/група (ідеологічний напрям) Кількість 
голосів 

% 
голосів 

Кількість 
місць 

Соціал-демократична Партія Австрії (соціал-
демократичний) 1 532 448 33,1% 65 

Австрійська Народна партія (консервативний) 1 243 672 26,9% 52 
Партія Свободи (націоналістичний) 1 244 087 26,9% 52 
Зелені (екологічний) 342 260 7,4% 14 
Ліберальний Форум (ліберальний) 168 612 3,65% 0 
Інші 91 275 1,97% 0  

 
ВИБОРИ ЧЛЕНІВ СОЮЗНОЇ РАДИ 

 

 
Правова основа Закон від 1 січня 1900 року (останні зміни від 1990 року)  

Виборчі округи 9 багатомандатних (обирається від 3 до 9 членів Бундесрату) виборчих 
округів  

Вимоги до 
виборця 

Членство в місцевому законодавчому органі (ландтазі)  

Вимоги до 
кандидата 

Мінімальний вік – 21 рік  
Громадянство Австрії  
Наявність права бути обраним членом місцевого законодавчого органу 

(ландтагу)  
Наявність постійного місця проживання на території провінції (землі)  



Несумісність Забороненим є суміщення посади члена Бундесрату з посадами членів 
Уряду, суддів Конституційного або Адміністративного судів, уповноваженого 
парламенту з прав людини, керівників виконавчих органів акціонерних 
компаній, банківських та страхових установ  

Виборча 
система 

Сенатори обираються місцевими законодавчими органами (ландтагами) 
Місця розподіляються між партіями відповідно до кількості місць 

отриманих партіями на виборах до провінційних рад  
У разі вибуття одного із членів Бундесрату під час роботи обраного 

парламенту, його місце займає заступник, який обирався одночасно з 
основним кандидатом  

РЕЗУЛЬТАТИ ОСТАННІХ ВИБОРІВ ДО СОЮЗНОЇ РАДИ 

(вересень 1998 року) 

 

Політична партія/група (ідеологічний напрям) Кількість місць 
Австрійська Народна Партія (консервативний) 26 
Соціал-демократична Партія Австрії (ідеологічний напрям) 24 
Партія Свободи (націоналістичний)    

 
Вибори в ЄП 

 

  Всього Жінки Чоловіки 
Чисельність населення 10 215 800 5 219 700 4 996 100 
Кількість громадян держав – членів ЄС, які 
проживають на території країни 568 400 269 600 298 800 

Кількість потенційних виборців 8 041 700 4 158 300 3 883 400 
Кількість місць у Європарламенті 25     
Кількість населення на одне місце в 
Європарламенті 408 632     

 



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 

Дата останніх виборів 13 червня 1999 року  

Правова основа Закон від 23 березня 1989 року (зі змінами від 1994 та 1995 
років)  

Виборча система Вибори проводяться у чотирьох виборчих округах, в кожному 
з яких обирається декілька депутатів  

14 депутатів Європейського Парламенту обираються 
фламандською національною меншиною (округи Фландрія та 
Брюссель), 10 – франкомовними громадянами Бельгії (Валлонія та 
Брюссель), 1 – німецькою національною меншиною  

Виборці можуть голосувати лише за списки політичних партій 
та окремих кандидатів у списках  

Розподіл місць між партіями здійснюється пропорційно до 
кількості голосів, поданих за партійні списки. Для визначення 
кількості мандатів, які отримують політичні партії у Європейському 
Парламенті, голоси, подані за кожен список, послідовно діляться на 
1; 2; 3; 4 і так далі. При цьому мандати надаються тим партіям, які в 
результаті ділення отримують 25 (за кількістю місць) найбільших 
часток  

Загороджувальний бар’єр не застосовується  
Мандати, отримані партіями, розподіляються між кандидатами 

у списках залежно від кількості наданих їм переваг виборців  

Висування та 
реєстрація кандидатів

Висування кандидатів здійснюється виключно політичними 
партіями.  

Висування партіями списків повинно бути підтримане 5 
членами бельгійського парламенту (представниками тієї ж 
національної групи, до якої належать кандидати у партійному 
списку); або виборцями тієї ж національності, що й кандидати у 
депутати Європейського Парламенту. Списки партій, які 
представляють франкомовних громадян, повинні бути підписані 5000 
громадянами відповідної національної належності; партій, які 
представляють інтереси фламандської або німецької меншин –
відповідно 5 000 підписів фламандців та 200 підписами 
німецькомовних громадян  

Реєстрація кандидатів здійснюється за 60 днів до проведення 
голосування  

Право голосу Мінімальний вік – 18 років  
Громадянство Бельгії або іншої держави-члена ЄС  
Громадяни Бельгії, які постійно проживають за кордоном, 

надсилають заповнені бюлетені для голосування поштою  
Участь громадян Бельгії у виборах є обов’язковою  

Вимоги до кандидата Мінімальний вік – 21 рік. Громадяни держав-членів ЄС 
можуть висувати свої кандидатури на виборах після досягнення віку, 
встановленого законодавством держав, громадянами яких вони є  

Громадянство держави, яка входить до складу ЄС  
Кандидат у депутати повинен володіти мовою тієї 

національної меншини, яка проживає на території округу, в якому він 
балотується до Європарламенту  



Несумісність Представники Бельгії у Європарламенті не можуть суміщати 
свої посади з посадами у виконавчих органах Євросоюзу або Бельгії, 
інших органах державної влади Королівства, керівними посадами 
муніципалітетів, на території яких проживає більше 50 000 громадян 

Виборча кампанія Максимальний розмір витрат однієї партії на проведення 
агітаційної кампанії становить 45 000 000 бельгійських франків (?1 
115 521)  

Передвиборна агітація розпочинається за 40 днів до 
проведення голосування  

Ефірний час на державних каналах мовлення надається 
політичним партіям за рішенням керівників відповідних компаній. 
При цьому враховується кількість дійсних членів партій  

Відсутність заборон стосовно проведення опитувань 
громадської думки  

Голосування, 
підрахунок голосів та 
оприлюднення 
результатів виборів 

Вибори депутатів Європарламенту проводяться одночасно з 
виборами до Палати представників, Сенату та регіональних 
представницьких органів Бельгії  

Голосування проводиться з 8 години ранку до 1 години ночі 
(звичайне голосування) та з 8 до 3 години ночі (електронне 
голосування).  

Закриття виборчих дільниць та початок підрахунку голосів 
визначаються спеціальним наказом короля  

Дата офіційного оприлюднення результатів виборів залежить 
від початку підрахунку голосів  

РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ  

Політична партія 
Бельгії 

Скоро-
чення 

% 
голосів 
(1994)

Кількість 
місць 
(1994) 

% 
голосів 
(1999)

Кількість 
місць 
(1999) 

Політична 
група у складі 

Євро-
парламенту 

Християнська 
Соціальна Партія 
Фландрії 
(християнсько-
демократичний) 

ХСПФ 17 4 13,9 3 
Народна 

Партія Європи 
(НПЄ) 

Ліберальна Партія 
Фландрії 
(консервативно-
ліберальний) 

ЛПФ 11,4 3 13,5 3 

Європейська 
Ліберально-
Демократична 
та Реформ 
Партія 

(ЄЛДРП) 

Соціалістична Партія 
Фландрії (соціально-
демократичний) 

СПФ 10,9 3 9 2 

Партія 
Європейських 
Соціалістів 

(ПЄС) 
Фламандський Блок 
(сепаратистський) ФБ 7,8 2 9,2 2 Незалежні 

Зелені Фландрії 
(екологічний) ЗФ 6,6 1 7,4 2 Зелені 

Народний Союз НС 4,4 1 7,2 2 Європейський 



(соціально-ліберальний, 
сепаратистський) 

Радикальний 
Альянс (ЄРА)*

Соціалістична партія 
Валлонії (соціально-
демократичний) 

СПВ 11,4 3 9,6 3 

Партія 
Європейських 
Соціалістів 

(ПЄС) 
Ліберальна Партія 
Валлонії 
(консервативно-
ліберальний) 

ЛПФ 9,1 3 10 3 1 – НПЄ / 2 – 
ЄЛДРП 

Християнська 
Соціальна Партія 
Валлонії (християнсько-
демократичний) 

ХСПВ 7 2 5 1 
Народна 

Партія Європи 
(НПЄ) 

Зелені Валлонії 
(екологічний) ЗВ 4,9 1 8,4 3 Зелені 

Інші   6,6 1 6,8 1 
Народна 

Партія Європи 
(НПЄ) 

ВСЬОГО   97,1 24 100 25   

* Група на поточний момент припинила своє існування (депутати, обрані за списком партії, увійшли до складу 
Групи Зелених/Європейський Вільний Альянс)  

ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ  

ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 

 
 

 



 

Загальні відомості 

 

ПАРЛАМЕНТ  
(англ. Parliament 

«Парламент») 

двопалатний складається з: нижньої палати – Палата громад  
верхньої палати – Палата лордів 

кількість членів: 659 обираються прямим шляхом строком на 5 
років 

дата останніх 
виборів: 

7 червня 2001 
року 

  

дата наступних 
виборів: 

2006 рік   

Палата громад  
(англ. «House of 

Commons») 

кількість жінок: 118 18% від загального складу 
кількість членів: 713 - 40 сенаторів обирають шляхом прямих 

виборів  
- 92 спадкових лордів (отримують посади в 
порядку спадкування)  
- 595 довічних перів, які призначаються на 
посаду монархом та виконують 
повноваження довічно  
- 26 архієпископів та єпископів 
Англіканської церкви  

дата останніх 
виборів: 

-   

дата наступних 
виборів: 

-   

Палата лордів  
(англ. «House of 

Lords») 

кількість жінок: 104 14,6% від загального складу 

 

 
 

 

 



 

 

ВИБОРИ ЧЛЕНІВ ПАЛАТИ ГРОМАД 

Правова основа Акт про народне представництво 1969 року  
Закон від 8 лютого 1983 року  

Виборчі округи 659 виборчих округів, у кожному з яких обирається один представник

Вимоги до 
виборця 

Мінімальний вік – 18 років  
Громадянство Великобританії, Ірландії або держав Британської 

Співдружності (держав –колишніх колоній Британської імперії)  
Проживання на території округу у встановлений момент (10 жовтня 

щороку, для Північної Ірландії – 15 вересня)  
Не можуть брати участь в голосуванні: особи, засуджені до 

відбування покарання у вигляді позбавлення волі; особи, позбавлені права 
участі у виборах внаслідок порушення встановленого порядку проведення 
виборів (на 5 років); особи визнані недієздатними (з розумовими та 
фізичними розладами); члени Палати лордів  

Участь у виборах є добровільною  

Вимоги до 
кандидата 

Мінімальний вік – 21 рік  
Громадянство Сполученого Королівства  
Не можуть бути обраними до Палати громад: недієздатні громадяни 

(з розумовими розладами); особи, визнані банкрутами; засуджені до 
позбавлення волі на строк більше одного року  

Несумісність Забороненим є суміщення посади члена Палати громад з посадами 
члена Палати лордів, судді, поліцейського, військовослужбовця, церковного 
діяча, цивільного службовця  

Висування 
кандидатів 

Самовисування  
Заява про висування повинна бути підписана не менше, як 10 

виборцями  
Кандидат у депутати повинен внести виборчу заставу у розмірі 500 

фунтів стерлінгів (?820), яка повертається у разі набрання кандидатом 
більше 5% голосів виборців  

Виборча 
система 

Мажоритарна виборча система  
Обраним вважається кандидат, за якого подано більше голосів, ніж за 

інших кандидатів у окрузі  
У разі вибуття одного із членів Палати громад під час роботи 

обраного парламенту проводяться довибори  



РЕЗУЛЬТАТИ ОСТАННІХ ВИБОРІВ ДО ПАЛАТИ ГРОМАД 

(7 червня 2001 року) 

 

Кількість зареєстрованих виборців 44 385 845 
Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 26 365 192 (59,4%) 

Політична партія/група (ідеологічний напрям) Кількість 
голосів 

% 
голосів 

Кількість 
місць 

Лейбористська Партія (соціал-демократичний) 10 707 790 40,7% 413 
Консервативна Партія (консервативний) 8 352 845 31,7% 166 
Ліберально-демократична Партія (соціально-
ліберальний) 4 815 249 18,3% 52 

Юніоністська партія Ольстеру (консервативний) 175 933  0,8% 6 
Шотландська Національна Партія (національно-
сепаратистський) 457 881  1,8% 5 

Демократична Юніоністська партія (радикальний, 
юніоністський) 181 999  0,7% 5 

Шин Фейн («Ми Самі», сепаратистський, крайній 
лівий) 216 839  0,7% 4 

Партія Уельсу (регіоналістський)  195 892 0,7% 4 
Соціал-демократична Лейбористська Партія (соціал-
демократичний) 169 874  0,6% 3 

Інші партії  
- Британська Національна Партія (націоналістичний) 
- Союз Партій Північної Ірландії (ліберальний)  
- Соціалістичний Альянс (соціалістичний)  
- Партія Зелених Англії та Уельсу (екологічний)  
- Партія за Незалежність Сполученого Королівства 
(анти-ЄС) 

1 054 607 4% 1 



Вибори в ЄП 

  Всього Жінки Чоловіки

Чисельність населення 59 247 
000 

30 109 
000 

29 138 
000 

Кількість громадян держав – членів ЄС, які 
проживають на території країни 862 400 476 600 386 800 

Кількість потенційних виборців 45 678 
000 

23 500 
000 

22 178 
000 

Кількість громадян, віком від 18 до 23 років 4 259 
000 

2 080 
000 2 179 000

Кількість місць у Європарламенті 87     
Кількість населення на одне місце в 
Європарламенті 681 000     

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

Дата останніх 
виборів 

10 червня 1999 року  

Правова основа Акт про вибори до Європейського Парламенту 1981 року  
Акт про вибори до Європейського Парламенту від 14 січня 1999 

року, який змінив виборчу систему, яка застосовувалась на виборах до 
Європейського Парламенту  

Виборча система Вибори проводяться у 12 виборчих округах (9 в Англії та по 
одному в Шотландії, Уельсі, Північній Ірландії), у кожному з яких 
обирається від 3 до 11 депутатів  

Виборці голосують за списки політичних партій  
Розподіл місць між партіями здійснюється пропорційно до 

кількості голосів, поданих за партійні списки в кожному з округів. Для 
визначення кількості мандатів, які отримують політичні партії у 
Європейському Парламенті, голоси, подані за кожен список, послідовно 
діляться на 1; 2; 3; 4 і так далі. При цьому відведені для округу місця у 
Європарламенті надаються тим партіям, які в результаті ділення 
отримують найбільші частки  

Три депутати від Північної Ірландії обираються за іншою 
виборчою системою – системою єдиного голосу, що передається. Кожен 
виборець має лише один голос, проте може позначати у списку тих 
кандидатів, яких би він бажав бачити депутатами у першу, другу, третю і 
т.д. чергу. При цьому, якщо найбільш прийнятний для даного виборця 
кандидат набрав достатню для обрання кількість голосів або не був 
обраний взагалі, голос, поданий за нього, передається другому 
найприйнятнішому для нього кандидату і так далі. Виборча квота (тобто 
мінімальна кількість голосів, необхідна для обрання одного кандидата) 
вираховується шляхом поділу загальної кількості дійсних бюлетенів на 
кількість місць, які розподіляються у відповідному окрузі, плюс 1 та 



наступним додаванням до цієї частки одиниці. Так, якщо у виборчому 
окрузі було подано 10,000 дійсних бюлетенів і розподіленими мають бути 
3 місця, то виборча квота становитиме 2501 голос (10,000/(3+1)+1). 
Кандидати, які набрали необхідну кількість перших уподобань виборців 
(тобто кількість, яка дорівнює виборчій квоті), отримують місця у 
Європарламенті. Перші переваги, надані їм понад виборчу квоту, 
передаються кандидатам другого уподобання. При цьому, якщо в 
жодного з кандидатів немає зайвих голосів або їх не достатньо для 
обрання ще одного кандидата, то розподіляються голоси кандидата, який 
набрав найменше перших уподобань. Якщо при цьому всі місця 
розподілені так і не були, процедура повторюється до повного їх 
розподілу  

Висування та 
реєстрація 
кандидатів 

Висування кандидатів в усіх виборчих округах здійснюється 
політичними партіями, а також шляхом самовисування  

Реєстрація партійних списків проводиться за 4 тижні до дня 
голосування  

Кожна партія та кожен незалежний кандидат повинні внести 
виборчу заставу у розмірі 5000 фунтів стерлінгів (?8194)  

Партійні списки повинні бути підтримані 30 виборцями, які 
проживають на території відповідного округу  

Право голосу Мінімальний вік – 18 років  
Громадянство Великобританії або іншої держави-члена ЄС  
Право голосу мають члени Палати лордів  
Участь виборців у голосуванні є добровільною  

Вимоги до 
кандидатів 

Мінімальний вік – 21 рік. Громадяни держав-членів ЄС можуть 
висувати свої кандидатури на виборах після досягнення віку, 
встановленого законодавством держав, громадянами яких вони є  

Громадянство держави, яка входить до складу ЄС  

Несумісність Представники Сполученого Королівства у Європарламенті не 
можуть суміщати свої посади з посадами у виконавчих органах 
Євросоюзу, в уряді та інших органах виконавчої влади Великобританії, 
поліції, суддів, священнослужителів, державних службовців  

Депутати Європейського Парламенту можуть поєднувати свій 
мандат з членством у верхній або нижній палатах британського 
парламенту  

Виборча 
кампанія 

Дата початку виборчої кампанії встановлюється окремим актом 
парламенту Великобританії  

Ефірний час для проведення передвиборної агітації на державних 
каналах мовлення розподіляється між партіями пропорційно до рівня їх 
представлення у нижній палаті парламенту Великобританії (Палаті 
громад)  

Голосування, 
підрахунок 
голосів та 
оприлюднення 
результатів 
виборів  

Дата та час проведення голосування визначаються окремими 
правовими актами  

Підрахунок голосів починається о 22 годині  



РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 

Політична партія 
Великобританії 

Скоро-
чення 

% 
голосів 
(1994)

Кількість 
місць 
(1994) 

% 
голосів 
(1999)

Кількість 
місць 
(1999) 

Політична 
група у складі 

Євро-
парламенту 

Лейбористська Партія 
(соціал-демократичний) ЛП 42,7 62 28 29 

Партія 
Європейських 
Соціалістів 

(ПЄС) 

Консервативна Партія 
(консервативний) КП 26,8 18 35,8 36 

Народна 
Партія Європи 

(НПЄ) 

Ліберально-
демократична Партія 
(соціально-ліберальний) 

ЛДП 16,1 2 12,7 10 

Європейська 
Ліберально-
Демократична 
та Реформ 
Партія 

(ЄЛДРП) 
Шотландська 
Національна Партія 
(національно-
сепаратистський) 

ШДП 3,1 2 2,7 2 
Європейський 
Радикальний 
Альянс (ЄРА)*

Соціал-демократична 
Лейбористська Партія 
(соціал-демократичний) 

СДЛП 1 1 - 1 

Партія 
Європейських 
Соціалістів 

(ПЄС) 
Демократична 
Юніоністська Партія 
(радикально-
юніоністський) 

СДЛП 1 1 - 1 Незалежні 

Юніоністська Партія 
Ольстеру 
(консервативний) 

ЮПО 0,8 1 - 1 

Група 
Незалежних за 
Європу Націй 

(НЄН)* 
Партія Уельсу 
(регіоналістський) ПУ - - 1,8 2 Незалежні 

Партія Зелених Англії 
та Уельсу (екологічний) ПЗАУ - - 6,2 2 Зелені 

Партія за Незалежність 
Сполученого 
Королівства (анти-ЄС) 

ПНСК - - 7 3 Незалежні 

Інші   8,5 - 5,8 -   
ВСЬОГО   97,1 24 100 25   

* Група на поточний момент припинила своє існування (депутати, обрані за списком Шотландської 
Національної Партії, увійшли до складу Групи Зелених/Європейський Вільний Альянс; Юніоністської 
Партії Ольстеру – до Народної Партії Європи)  

 

 



 

ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ 

ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Загальні відомості 

 

однопалатний   Палата депутатів 
кількість членів: 300 обираються прямим шляхом строком 

на 4 років 
дата останніх 
виборів: 

9 квітня 2000 
року 

  

дата наступних 
виборів: 

квітень 2004 
року 

  

ПАРЛАМЕНТ  
(гр. Vouli ton 

Ellinon) 

кількість жінок: 26 8,6% від загального складу 

Вибори членів Палати депутатів 

ВИБОРИ ЧЛЕНІВ ПАЛАТИ ДЕПУТАТІВ 

Правова 
основа 

Конституція Греції  
Закон від 1 січня 1993 року  

Виборчі 
округи 

56 виборчих округів, з яких 51 багатомандатний виборчий округ (від округу 
обирається більше ніж один депутат) та 5 округів, від яких обирається один депутат 

1 загальнодержавний виборчий округ, у якому обирають 12 так званих 
«Державних депутатів»  

Перегляд меж округів здійснюється після кожного перепису, що проводиться 
кожні 10 років  

Вимоги до 
виборця 

Мінімальний вік – 18 років  
Громадянство Греції  
Володіння в повному обсязі громадянськими правами  
Не можуть брати участь в голосуванні: особи, яких заборонено брати участь в 

голосуванні відповідно до закону або внаслідок засудження за кримінальним 
законодавством  

Участь у голосуванні є обов’язковою, крім встановлених законом випадків 
(досягнення 70-річного віку). За неучасть у виборах встановлена кримінальна 



відповідальність у вигляді ув’язнення строком від 1 місяця до 1 року  

Вимоги до 
кандидата 

Мінімальний вік – 25 років  
Громадянство Греції  
Наявність права голосу  

Несумісність Заборонено суміщення посади члена Палати депутатів зі службою у 
військових силах або службі безпеки, з оплачуваною державною службою, 
комерційною діяльністю, зайняттям нотаріальною діяльністю, посадами мерів міст, 
членів правління або інших керівних органів юридичних осіб тощо  

Висування 
кандидатів 

Самовисування або висування представником кандидата за підтримки 12 
виборців  

Партії висувають кандидатів у кожному виборчому окрузі шляхом подачі 
списків кандидатів, крім того кожна партія висуває список кандидатів на перемогу в 
загальнодержавному виборчому окрузі (де обирається 12 «Державних депутатів»)  

Виборча 
система 

Діє так звана «покращена» система пропорційного представництва з 
голосуванням за партійні списки або індивідуальних кандидатів  

Виборці голосують за списки політичних партій, при цьому всередині списку 
виборці можуть визначати свої уподобання, які враховуються, якщо загальний 
список був допущений до участі в розподілі місць  

Партії та самостійні кандидати допускаються до участі в розподілі місць 
лише в разі набрання не менше 3% від загальної по країні кількості голосів  

Визначення результатів голосування здійснюється в кілька етапів:  
1. Перший розподіл місць здійснюється в 56 виборчих округах. Для цього у 

кожному багатомандатному виборчому окрузі окремо визначається виборча квота 
шляхом поділу загальної кількості поданих бюлетенів на кількість місць, які мають 
бути розподілені в цьому окрузі, та наступним додаванням одиниці (наприклад, 
якщо кількість бюлетенів становить 100 000, кількість місць – 10, виборча квота 
дорівнюватиме 10 001 (100000/10+1)). Ця виборча квота дозволяє визначити 
мінімальну кількість голосів, необхідну для обрання в цьому окрузі. Кількість 
голосів поданих за партію ділиться на виборчу квоту. Результатом є кількість місць, 
які отримує ця партія. У виборчих округах, де розподіляється лише одне місце 
(таких 5), обраним вважається кандидат, який набрав відносну більшість голосів 
(більше голосів, ніж усі інші кандидати). Якщо в результаті першого розподілу 
залишаються нерозподілені місця, то вони розподіляється на другому етапі  

2. При другому розподілі місць країна умовно поділяється на 13 більших 
виборчих округів. Загальна кількість поданих бюлетенів у цих більших округах 
поділяється на кількість нерозподілених на першому етапі місць (визначається 
виборча квота). Кількість голосів, поданих за політичну партію, поділяється на 
виборчу квоту. У результаті визначається кількість додаткових місць, які виборола 
партія. Нерозподілені й на другому етапі місця переходять на третій етап  

3. При третьому розподілі загальна по всій країні кількість дійсних бюлетенів 
поділяється на кількість місць, що підлягають остаточному розподілу (виборча 
квота). Після цього кількість голосів, поданих за політичну партії по всій країні, 
поділяється на цю виборчу квоту. Таким чином здійснюється розподіл раніше 
нерозподілених місць. Якщо навіть після третього етапу розподілу залишаються 
вакантні місця, то вони віддаються партії, яка отримала більшість місць в межах 
країни  

При остаточному підрахунку партія, яка подолала 3% виборчий бар’єр, але 
отримала кількість місць, меншу за 70% свого реального рівня представництва 
(співвідношення між відсотком набраних голосів та кількістю отриманих місць, 
наприклад коли партія набирає 50% голосів виборців, проте в парламенті здобуває 
лише 30% місць), наділяється додатковими місцями за рахунок наступної за 
кількістю місць партії  



Вибори 12 «державних депутатів» здійснюються на пропорційній основі в 
одному загальнодержавному багатомандатноиу виборчому окрузі шляхом 
голосування за списки кандидатів, які висуваються партіями. Діє вимога про 3% 
виборчий бар’єр, подолання якого є необхідним для участі в розподілі місць  

Наявність «державних депутатів» пояснюється бажанням законодавця 
полегшити обрання певних непрофесійних політиків, які навряд чи були б обрані за 
умови необхідності набрання визначеної кількості уподобань у виборчому окрузі, 
проте своїми знаннями та особистими якостями могли б покращити роботу 
парламенту  

У разі вибуття одного з депутатів під час роботи обраного парламенту, його 
замінює наступний кандидат у списку від партії у відповідному виборчому окрузі  

 

РЕЗУЛЬТАТИ ОСТАННІХ ВИБОРІВ ДО ПАЛАТИ ГРОМАД 

(7 червня 2001 року) 

 

 

Кількість зареєстрованих виборців 9 277 277 
Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 7 026 634 (75,74 %) 
Кількість недійсних бюлетенів 158 501 
  

Політична партія/група (ідеологічний напрям) Кількість 
голосів 

% 
голосів 

Кількість 
місць 

Панеліністичний Соціальний Рух 
(соціалістичний) 3 008 948 43,8% 158 

Нова Демократія (консервативний) 2 934 948 42,7% 125 
Комуністична Партія Греції (комуністичний) 379 280 5,5% 11 
Коаліція Лівих та Прогресистів (соціалістичний) 219 988 3,2% 6 

 
 
 



Вибори в ЄП 

 

  Всього Жінки Чоловіки

Чисельність населення 10 545 
100 

5 348 
600 5 196 500

Кількість громадян держав – членів ЄС, які проживають на 
території країни 45 000 25 000 20 000 

Кількість потенційних виборців 8 490 
600 

4 350 
900 4 139 700

Кількість громадян, віком від 18 до 23 років 927 400 453 700 473 700 
Кількість місць у Європарламенті 25     
Кількість населення на одне місце в Європарламенті 421 804     

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 

Дата останніх виборів 13 червня 1999 року  

Правова основа Закон від 20 липня 1981 року  

Виборча система Вибори проводяться у загальнодержавному виборчому 
окрузі, в якому обирається 25 депутатів  

Виборці можуть голосувати лише за списки політичних 
партій, без можливості вираження своїх уподобань щодо окремих 
кандидатів  

Розподіл місць між партіями здійснюється пропорційно до 
кількості голосів, поданих за партійні списки. Кількість мандатів, 
які отримує кожна партія, визначається шляхом множення голосів, 
поданих за її список, на 25 (кількість депутатів від Греції у 
Європарламенті) та ділення на кількість виборців, які взяли участь 
у голосуванні  

Партії, які отримали на свою підтримку менше 3% голосів 
виборців, не беруть участь у розподілі мандатів  

Мандати, отримані партіями, розподіляються за порядком 
розташування кандидатів у списках  

Висування та 
реєстрація кандидатів 

Висування кандидатів здійснюється виключно політичними 
партіями.  

Списки політичних партій повинні включати не більше 25 
кандидатів  

Реєстрація списків кандидатів у депутати Європейського 
Парламенту здійснюється Касаційним Судом Греції не пізніше 20 
днів до проведення голосування  

Партія повинна внести виборчу заставу у розмірі 1 000 000 
грецьких драхм (?2935), яка повертається, якщо за партійний 
список буде подано не менше 3% загальної кількості поданих 
голосів виборців  

Право голосу Мінімальний вік – 18 років  
Громадянство Греції або іншої держави-члена ЄС  
Громадяни Греції, які постійно проживають за кордоном, 

беруть участь у голосуванні на території консульських установ 



Греції  
Громадяни держав, які входять до складу Європейського 

Союзу, можуть брати участь у виборах депутатів Європарламенту 
лише за умови реєстрації за місцем проживання. Відповідна заява 
повинна бути подана за 2 місяці до дня голосування  

Участь громадян Греції у виборах є обов’язковою  

Вимоги до кандидата Мінімальний вік – 21 рік. Громадяни держав-членів ЄС 
можуть висувати свої кандидатури на виборах після досягнення 
віку, встановленого законодавством держав, громадянами яких 
вони є  

Громадянство держави, яка входить до складу ЄС  

Несумісність Представники Греції у Європарламенті не можуть суміщати 
свої посади з посадами у виконавчих органах Євросоюзу, в уряді 
або парламенті Греції. При цьому особи, яким у партійному списку 
відведено перший та другий номери, у разі перемоги партії на 
виборах до Європарламенту можуть поєднувати посаду з мандатом 
у національному парламенті. Не допускається поєднання 
депутатського мандату зі службою у збройних силах або поліції, 
цивільною службою, а також з посадами у виконавчих органах 
компаній, частина акцій яких належить державі  

Виборча кампанія Загальний обсяг державного фінансування виборчої кампанії 
становить 0,5/1000 загального розміру доходів державного 
бюджету Греції  

Партії мають право на відшкодування витрат на проведення 
виборчої кампанії, якщо вони отримають на свою підтримку 1,6% 
голосів виборців або одне місце у Європарламенті. Кошти, виділені 
з державного бюджету Греції на фінансування участі партій у 
виборах, розподіляються між ними пропорційно до кількості 
голосів виборців, поданих за партійні списки  

Агітаційна кампанія починається за 40 днів до проведення 
виборів  

Право на отримання ефірного часу на державних каналах 
радіо та телебачення мають виключно зареєстровані партії  

Забороняється публікація результатів опитувань громадської 
думки упродовж тижня, що передує дню проведення виборів  

Голосування, 
підрахунок голосів та 
оприлюднення 
результатів виборів 

Підрахунок голосів розпочинається о 22 годині в день 
голосування  

Офіційне оприлюднення результатів виборів здійснюється о 
5 годині дня, наступного за днем проведення виборів  

РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ  

Політична партія 
Греції 

Скоро-
чення 

% 
голосів 
(1994)

Кількість 
місць 
(1994) 

% 
голосів 
(1999)

Кількість 
місць 
(1999) 

Політична група у 
складі Євро-
парламенту 

Панеліністичний 
Соціалістичний Рух 
(соціалістичний) 

СПР 37,6 10 32,8 9 Партія Європейських 
Соціалістів (ПЄС) 

Нова Демократія 
(консервативний) НД 32,7 9 36 9 Народна Партія 

Європи (НПЄ) 



Комуністична Партія 
Греції (комуністичний) КПГ 6,3 2 8,7 3 

Група Європейських 
Об’єднаних 

Лівих/Зелені Ліві 
Скандинавії (ГЄОЛ) 

Коаліція Лівих та 
Прогресистів 
(соціалістичний) 

КЛП 6,2 2 5,2 2 

Група Європейських 
Об’єднаних 

Лівих/Зелені Ліві 
Скандинавії (ГЄОЛ) 

Демократичний 
Соціалістичний Рух 
(соціалістичний) 

ДСР - - 6,9 2 Незалежні 

Інші   8,5 - 10,4 -   
ВСЬОГО   91,3 23 100 25   

ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ  

ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Загальні відомості 

 

 

однопалатний   Фолькетинг 
кількість членів: 179 обираються прямим шляхом строком 

на 4 років 
дата останніх 
виборів: 

11 березня 1998 
року 

  

дата наступних 
виборів: 

Березень 2002 
року 

  

ПАРЛАМЕНТ  
(дат. 

Folketinget) 

кількість жінок: 67 37,43% від загального складу  
 

 
 

ВИБОРИ ЧЛЕНІВ ФОЛЬКЕТИНГУ 
 

Правова 
основа 

Конституція Данії  
Виборчий закон від 11 травня 1987 року (з останніми змінами, що датуються 

10.04.1991 року)  

Виборчі 
округи 

Для виборчих цілей територія країни поділяється на 3 виборчі регіони 
(Копенгаген, острівні території та Ютландія)  

Виборчі регіони поділяються на 17 багатомандатних округів, які, у свою 
чергу, на 103 райони (які мають значення лише при висуванні кандидатів). Межі 
виборчих округів збігаються з територіями адміністративних одиниць  

Кількість місць перерозподіляється між округами один раз на 5 років за 
результатами перепису населення залежно від таких показників: 1) кількість 
населення; 2) кількість зареєстрованих виборців на останніх загальних виборах; 3) 
густота населення  

Вимоги до 
виборця 

Мінімальний вік – 18 років  
Громадянство Данії  
Постійне проживання в Данії  
Участь у голосуванні не є обов’язковою  

Вимоги до 
кандидата 

Мінімальний вік – 18 років  
Громадянство Фінляндії  
Не може бути кандидатом у члени парламенту громадянин, якого рішенням 



суду було засуджено “за діяння, яке в очах суспільства робить його не гідним члена 
Фолькетингу” (на практиці під цим формулюванням розуміють вчинення 
кримінального злочину)  

Несумісність Немає застережень  

Висування 
кандидатів 

Політичною партією чи самовисування  
Кандидати повинні бути зареєстрована щонайменше за 11 днів до дня 

виборів  
Списки партій повинні надаватись щонайменше за 8 днів до дня виборів  
Незалежним кандидатам необхідна підтримка від 150 до 200 виборців 

відповідного району  

Виборча 
система 

Вибори проводяться за системою пропорційного представництва за списки 
політичних партій. Виборець може проголосувати за весь список партії або віддати 
свій голос одному з кандидатів списку  

Із 179 членів Фолькетингу: 175 представляють власне Данію, 2 – Фарерські 
острови та 2 – Гренландію  

Із 175 місць, відведених Данії, 135 розподіляються у 17 виборчих округах, 40 
місць («компенсаційні мандати») – у 3 виборчих регіонах  

Голоси розподіляються у кілька етапів: - 135 місць у виборчих округах 
розподіляються між партіями. Голоси, отримані кожною партією в окрузі, діляться 
на 1,4; 3; 5; 7 - далі продовжується послідовний ряд непарних чисел. Місця 
розподіляються між партіями, які отримали найбільші частки від ділення - для того, 
щоб партія була допущена до розподілу 40 «компенсаційних» місць вона має 
відповідати, принаймні, одній з наступних умов: 1) отримати хоча б один мандат у 
виборчому окрузі при попередньому розподілі; 2) набрати у 2 з 3 виборчих регіонів 
кількість голосів, що відповідає середній кількості голосів, яка припадає на одне 
місце в регіоні (кількість голосів, поданих у регіоні, поділяється на кількість місць, 
які розподіляються); 3) набрати 2% від загальної кількості поданих в національному 
масштабі дійсних бюлетенів - для того, щоб розподілити додаткові мандати, 
визначається кількість місць, які отримали б допущені партії, якби розподіл всіх 175 
місць здійснювався пропорційно до загальної кількості поданих за ці партії, у межах 
всієї країни, голосів. Від кількості місць, отриманих у такий спосіб, віднімається 
кількість мандатів уже отриманих у багатомандатних виборчих округах. Отриманий 
результат і тими місцями, які надаються додатково до вже розподілених у 
багатомандатних округах  

Оскільки проставлення своїх уподобань в межах одного списку в Данії є не 
обов’язковим, мандати серед депутатів всередині списку розподіляються таким 
чином: всі голоси, що віддані за партію без зазначення конкретного кандидата, 
зараховуються особі, яка йде першою у списку. Йому також зараховуються надані 
йому уподобання. «Залишкові» голоси передаються наступному кандидату у списку 
і до них додаються надані їм уподобання  

Інше Державна підтримка на виборах надається всім партіям та незалежним 
депутатам. Обсяг коштів залежить від кількості голосів (1998 р.): за кожен голос 
дається 20,5 датських крон (?2,75). Ця сума щорічно зростає приблизно на 2%  

 
 
 
 
 
 
 
 



РЕЗУЛЬТАТИ ОСТАННІХ ВИБОРІВ ДО ФОЛЬКЕТИНГУ 
(11 березня 1998 року) 

 

 
 

Кількість зареєстрованих виборців 3 993 009 
Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 3 431 926 (85,95%) 
Кількість недійсних бюлетенів 25 929 

 

Політична партія/група (ідеологічний напрям) Кількість 
голосів 

% 
голосів 

Кількість 
місць 

Соціально Демократична Партія (соціал-
демократичний) 1 223 620 36% 63 

Ліберальна Партія (консервативно-ліберальний)  817 894 24% 42 
Народна Консервативна Партія (консервативний)  303 965 8,9% 16 
Народна Соціалістична Партія (соціалістичний) 257 406 7,5% 13 
Датська Народна Партія (націоналістичний)  252 429 7,4% 13 
Центристські Демократи (консервативно-
центристський) 146 802 4,3% 8 

Радикально-ліберальна Ліва Соціальна Партія 
(соціально-ліберальний) 131 254 3,8% 7 

Список Єдність – Красні Зелені (екстремальний лівий) 91 933 2,7% 5 
Християнська Народна Партія (християнсько-
демократичний) 85 656 2,5% 4 

Прогресивна Партія (популістський) 82 437 2,4% 4 
Інші 17 159 0,5% 4  

 
Вибори в ЄП 

    Всього Жінки Чоловіки 
Чисельність населення 5 312 200 2 686 500 2 625 700 
Кількість громадян держав – членів ЄС, які 
проживають на території країни 53 500 23 700 29 800 

Кількість потенційних виборців 4 177 900 2 133 500 2 044 400 
Кількість громадян, віком від 18 до 23 років 369 200 194 200 202 000 
Кількість місць у Європарламенті 16     
Кількість населення на одне місце в 
Європарламенті 332 013     



 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 

Дата останніх 
виборів 

10 червня 1999 року  

Правова основа Закон від 4 березня 1994 року (зі змінами від 1996, 1997 та 
1998 років)  

Виборча система Вибори проводяться у загальнодержавному виборчому окрузі, 
в якому обирається 16 депутатів  

Виборці можуть голосувати за списки політичних партій та за 
окремих кандидатів, включених до списків  

Розподіл місць між партіями здійснюється пропорційно до 
кількості голосів, поданих за партійні списки. Для визначення 
кількості мандатів, які отримують політичні партії у Європейському 
Парламенті, голоси, подані за кожен список, послідовно діляться на 
1; 2; 3; 4 і так далі. При цьому мандати надаються тим партіям, які в 
результаті ділення отримують 16 найбільших часток  

Місця, отримані партіями у Європарламенті, розподіляються 
між кандидатами пропорційно до наданих їм переваг виборців  

Висування та 
реєстрація 
кандидатів 

Висування кандидатів здійснюється політичними партіями та 
виборчими блоками шляхом реєстрації списків  

Реєстрація списків кандидатів здійснюється за 4 тижні до дня 
проведення голосування  

Список кандидатів може висуватись партією, яка отримала 
одне й більше місць на останніх виборах до національного 
парламенту (Фолькетингу) та/або до Європарламенту. Усі інші партії 
можуть подавати списки кандидатів, підтримані такою кількістю 
підписів, яка дорівнює 2% дійсних голосів, поданих за партійні 
списки на останніх виборах до Фолькетингу  

Право голосу Мінімальний вік – 18 років  
Громадянство Данії або іншої держави, яка входить до складу 

Європейського Союзу. При цьому громадяни держав-членів ЄС 
можуть брати участь у виборах депутатів Європарламенту лише у 
тому випадку, якщо вони постійно проживають на території Данії  

Участь у голосуванні можуть брати громадяни Данії, які 
постійно проживають за кордоном, якщо вони не обмежені у 
дієздатності рішенням датського суду  

Дозволяється голосування поштою. Конверти з бюлетенями 
надсилаються до виборчих комісій протягом 3 тижнів до дня 
голосування (однак не пізніше 2 днів до проведення виборів)  

Участь у голосуванні не є обов’язковою  

Вимоги до 
кандидата 

Мінімальний вік – 18 років. Громадяни держав-членів ЄС 
можуть висувати свої кандидатури на виборах після досягнення віку, 
встановленого законодавством держав, громадянами яких вони є  

Громадянство держави, яка входить до складу ЄС  

Несумісність Представники Данії у Європарламенті не можуть обіймати 
посади у виконавчих органах Європейського Союзу та національному 
уряді  



Виборча кампанія Партійні витрати на виборчу кампанію державою не 
компенсуються  

Ефірний час на державних телевізійних каналах надається 
учасникам виборчого процесу на підставі угод, укладених 
керівниками партій та головами телевізійних компаній  

Відсутність заборон стосовно проведення опитувань 
громадської думки  

Голосування, 
підрахунок голосів 
та оприлюднення 
результатів 
виборів 

Підрахунок голосів розпочинається у перший понеділок після 
проведення виборів  

Офіційне оприлюднення результатів виборів здійснюється 
після того, як результати виборів в усіх виборчих округах будуть 
повідомлені Міністру внутрішніх справ  

РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ  

Політична партія Данії Скоро-
чення 

% 
голосів 
(1994)

Кількість 
місць 
(1994) 

% 
голосів 
(1999)

Кількість 
місць 
(1999) 

Політична група у 
складі Євро-
парламенту 

Ліберальна Партія 
Данії (консервативний, 
ліберальний) 

ЛПД 19 4 23,3 5 

Європейська 
Ліберально-

Демократична та 
Реформ Партія 

(ЄЛДРП) 
Консервативна 
Народна Партія 
(консервативний) 

КНП 17,7 3 8,6 1 Народна Партія 
Європи (НПЄ) 

Соціально 
Демократична Партія 
Данії (соціал-
демократичний) 

СДПД 15,8 3 16,5 3 
Партія 

Європейських 
Соціалістів (ПЄС) 

Червневий Рух проти 
ЄС (анти-ЄС) ЧРПЕС 15,2 2 16,1 3 

Група Незалежних 
за Європу Націй 

(НЄН)* 

Народний Рух проти ЄС 
(анти-ЄС) НРПЕС 10,3 2 7,3 1 

Група Незалежних 
за Європу Націй 

(НЄН)* 

Радикально-ліберальна 
Ліва Соціальна Партія 
(соціально-ліберальний) 

РЛЛСП 8,5 1 9,1 1 

Європейська 
Ліберально-

Демократична та 
Реформ Партія 

(ЄЛДРП) 
Датська Народна 
Партія 
(націоналістичний) 

ДНП - - 5,8 1 Союз за Європу 
Націй (СЄН) 

Інші   4,9 - 6,2 -   
ВСЬОГО   100 16 100 16   

*Група на поточний момент припинила своє існування (депутати, обрані за списком Червневого 
Руху проти ЄС та Народного Руху проти ЄС, увійшли до складу Групи за Європу Демократій та 
Різноманіття)  



ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ  

ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

  
 

Загальні відомості 

 

 

ПАРЛАМЕНТ:  
(ірл. Oireachtas) 

двопалатний складається з: нижньої палати – Палата 
представників  
верхньої палати – Сенат 

кількість членів: 166 обираються прямим шляхом 
строком на 5 років 

дата останніх виборів: 6 червня 1997 
року 

  

дата наступних виборів: травень 2002 
року 

  

Палата 
представників: 

(ірл. Dail Eireann) 

кількість жінок: 20 12% від загального складу 
кількість членів: 60 - 49 членів обираються 

непрямим шляхом  
- 11 призначаються Прем’єр-
міністром  
термін повноважень – 5 років  

дата останнього 
оновлення складу: 

6 серпня 1997 
року 

  

дата наступних виборів: серпень 2002 
року 

  

Сенат: 
(ірл. Seanad 

Eireann) 

кількість жінок: 11 18% від загального складу  
 

Вибори членів Палати представників 

 
Правова 
основа 

Конституція Ірландії  
Закон про вибори від 1992 року (зі змінами від 1995, 1996, 1997 та 1998 років) 

Виборчі 41 виборчий округ, у кожному з яких обирається 3-5 представників  



округи За Конституцією Ірландії один член Палати представників повинен припадати 
на кожні 20 –30 тисяч осіб  

Перегляд кількості та розмірів виборчих округів здійснюється кожні 5 років 
після проведення чергового перепису населення (за результатами останнього 
перепису в 1998 році кількість округів на наступних чергових виборах буде 
збільшено до 42)  

Вимоги до 
виборця 

Мінімальний вік – 18 років  
Ірландське або Британське громадянство  
Реєстрація в списку виборців (складається щороку місцевими органами)  
Проживання на території виборчого округу (в окремих випадках дозволяється 

голосування поштою)  
Участь у виборах є добровільною  

Вимоги до 
кандидата 

Мінімальний вік – 21 рік  
Ірландське громадянство  
Не допускаються до участі у виборах в якості кандидатів: особи, які засуджені 

до ув’язнення строком більше 6 місяців; не поновлені в правах банкрути; неосудні 
особи (з розумовими розладами)  

Несумісність Заборонено суміщення посади члена Палати представників зі службою у 
військових силах або поліції, з державною службою, з вищими посадами в установах 
Європейського Союзу, з посадами Президента Республіки, Головного контролера та 
Аудитора, із суддівською роботою  

Висування 
кандидатів 

Самовисування або висування одним і більше виборцем відповідного 
виборчого округу  

За кожного кандидата має бути внесена виборча застава в розмірі 300 ірл. 
фунтів (?380)  

Застава повертається у випадку відмови від участі у виборах, обрання членом 
парламенту або набрання кількості голосів, що перевищує 1/4 виборчої квоти, 
необхідної для обрання членом Палати представників  

Кандидат за бажанням може вказати про свою партійну належність  

Виборча 
система 

Пропорційне представництво за системою єдиного голосу, що передається  
Кожен виборець має лише один голос, проте може відображати свої 

уподобання шляхом проставлення навпроти найбільш бажаного кандидата цифри 1, 
менш бажаного – цифри 2 і так далі (обов’язковим є проставлення принаймні одного 
уподобання). Таким чином, виборець вказує на бажання передачі свого голосу 
другому кандидату, якщо перший (позначений цифрою 1) набрав достатню для 
обрання кількість голосів або не був обраний взагалі. Якщо подібна ситуація 
трапляється і з другим кандидатом, то голос переходить до третього й так далі  

Виборча квота (тобто мінімальна кількість голосів, необхідна для 
гарантованого обрання кандидата) вираховується шляхом поділу загальної кількості 
дійсних бюлетенів на кількість місць, які розподіляються в цьому окрузі, плюс 1 та 
наступним додаванням до цієї частки одиниці. Так, наприклад, якщо у виборчому 
окрузі було подано 100 000 дійсних бюлетенів і розподіленими мають бути 4 місця, 
то виборча квота становитиме 20 001 голос (100000/(4+1)+1)  

Після визначення кандидатів, які були обрані внаслідок набрання необхідної 
кількості перших уподобань (ця кількість дорівнює виборчій квоті), між іншими 
кандидатами відповідно другого уподобання, визначеного виборцем, розподіляються 
надлишки голосів в обраних кандидатів (голоси, що перевищують виборчу квоту). 
Якщо в жодного з кандидатів немає зайвих голосів або їх не достатньо для обрання 
ще одного кандидата, то розподіляються голоси кандидата, який набрав найменше 
перших уподобань. Після цього, якщо не всі місця були розподілені, процедура 



повторюється, але залишки голосів розподіляється вже за третіми уподобаннями і 
так доти, доки всі місця не будуть розподілені  

Система має назву єдиного голосу, що передається, саме завдяки можливості 
передачі голосу виборця наступному за бажаністю обрання кандидату, якщо 
головному «улюбленцю» виборця цей голос вже не потрібний  

Інші 
положення 

Кожний кандидат має можливість за рахунок державного бюджету надіслати 
кожному виборцю у відповідному виборчому окрузі одну агітаційну листівку  

 
РЕЗУЛЬТАТИ ОСТАННІХ ВИБОРІВ ДО ПАЛАТИ ПРЕДСТАВНИКІВ 

(6 червня 1997 року) 
 

 
 

Кількість зареєстрованих виборців 2 741 262 
Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 1 806 932 (65,92 %) 
Кількість недійсних бюлетенів 17 947 

 

Політична партія/група (ідеологічний напрям) Кількість 
голосів 

% 
голосів 

Кількість 
місць 

Фіанна Фейл («Солдати Долі», консервативний) 703 682 39,3% 77 
Фіне Гейл («Ірландська Родина», християнсько-
демократичний)  499 936 27,9% 54 

Трудова Партія (соціал-демократичний) 186 044 10,4% 17 
Прогресивні Демократи (ліберальний) 83 765 4,6% 4 
Зелений Альянс 49 323 2,7% 2 
Шин Фейн («Ми Самі», крайній лівий) 45 614 2,5% 1 
Демократичні Ліві* (соціалістичний) 44 901 2,5% 4 
Незалежні та інші 167 912 9,3% 7 

* Після виборів Демократичні ліві приєднались до Трудової партії  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ВИБОРИ ЧЛЕНІВ СЕНАТУ 
Правова 
основа 

Конституція Ірландії  
Закони про вибори до Сенату від 1937, 1947 та 1954 років  

Вимоги до 
виборця 

Мінімальний вік – 18 років  
Ірландське або Британське громадянство  
Наявність наукового ступеня Національного Університету Ірландії 

(приблизна кількість виборців – 84 000 осіб) або Університету Дубліна (24 000 
виборців) (для місць, що обираються цими установами)  

Членство в новому складі Палати представників, попередньому складі 
Сенату або в раді графства (загальна кількість виборців – близько 1 000 осіб) (для 43 
місця, що обираються комісіями виборців)  

Участь у голосуванні є добровільною  

Вимоги до 
кандидата 

Мінімальний вік – 21 рік  
Громадянство Ірландії  
Задовольняти вимогам, що ставляться для кандидатів у депутати Палати 

представників  
Не допускаються до участі у виборах в якості кандидатів: особи, які 

засуджені до ув’язнення строком більше 6 місяців, не поновлені в правах банкрути; 
неосудні особи (з розумовими розладами)  

Несумісність Заборонено суміщення посади сенатора зі службою у військових силах або 
поліції, з державною службою, з вищими посадами в установах Європейського 
Союзу, з посадами Президента Республіки, Головного контролера та Аудитора, із 
суддівською роботою  

Висування 
кандидатів 

Висування 10 зареєстрованими виборцями відповідного Університету (якщо 
кандидат висувається від одного з двох Університетів). Кандидат може бути жодним 
чином не пов’язаний з цими навчальними закладами  

Висування 4 членами Парламенту або зареєстрованим органом 
(організацією), що мають таке право (якщо кандидат висувається від комісії 
виборців)  

Виборча 
система 

11 сенаторів призначаються Прем’єр-міністром Ірландії  
6 сенаторів обираються від Національного Університету Ірландії та 

Університету Дубліна (по 3 особи від кожного) шляхом голосування поштою. 
Результати визначаються на основі пропорційного представництва, кожен виборець 
має один голос, який розподіляється за системою єдиного голосу, що передається 
(подібно до виборів депутатів Палати представників)  

43 сенатори обираються 5 комісіями виборців, які об’єднані за професійною 
ознакою (у сфері культури та освіти – 5 місць, сільського господарства – 11 місць, 
праці – 11 місць, промисловості та комерції – 9 місць, адміністративна комісія – 7 
місць). Членів комісій висувають зареєстровані неприбуткові громадські організації 
відповідного спрямування. Ці організації формують половину складу комісій, іншу 
– новообрані депутати Палати представників та члени попереднього складу Сенату. 
Розподіл голосів здійснюється подібно до виборів членів Палати представників  

 
 
 
 
 
 
 



РЕЗУЛЬТАТИ ОСТАННІХ ВИБОРІВ ДО СЕНАТУ 
(6 серпня 1997 року) 

 

Політична партія/група (ідеологічний напрям) Кількість 
місць 

Фіанна Фейл («Солдати Долі», консервативний) 29 
Фіне Гейл («Ірландська Родина», християнсько-
демократичний)  17 

Незалежні 7 
Прогресивні Демократи (ліберальний) 4 
Трудова Партія (соціал-демократичний) 3  

 

 
Вибори в ЄП 

 
 

  Всього Жінки Чоловіки

Чисельність населення 3 736 
000 

1 881 
500 1 854 500

Кількість громадян держав – членів ЄС, які 
проживають на території країни 85 200 44 500 40 700 

Кількість потенційних виборців 2 701 
500 

1 377 
800 1 323 700

Кількість громадян, віком від 18 до 23 років 393 100 193 900 199 200 
Кількість місць у Європарламенті 15     
Кількість населення на одне місце в 
Європарламенті 249 067     

 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 

 
Дата останніх виборів 11 червня 1999 року  

Правова основа Виборчий Закон 1992 року, Закон про вибори до Європейського 
Парламенту від 1997 року  

Виборча система Вибори проводяться у чотирьох виборчих округах, в яких 
обирається 15 депутатів  

Кількість мандатів, відведених кожному округу, залежить від 
кількості зареєстрованих виборців (на 3 округи – по 4 мандати, на один –
3)  

Пропорційне представництво за системою єдиного голосу, що 
передається  

Кожен виборець має лише один голос, проте може позначати у 
списку тих кандидатів, яких би він бажав бачити депутатами у першу, 
другу, третю і т.д. чергу. При цьому, якщо найбільш прийнятний для 
даного виборця кандидат набрав достатню для обрання кількість голосів 
або не був обраний взагалі, голос, поданий за нього виборцем передається 
другому найприйнятнішому для нього кандидату і так далі.  

Виборча квота (тобто мінімальна кількість голосів, необхідна для 
обрання одного кандидата) вираховується шляхом поділу загальної 



кількості дійсних бюлетенів на кількість місць, які розподіляються у 
відповідному окрузі, плюс 1 та наступним додаванням до цієї частки 
одиниці. Так, якщо у виборчому окрузі було подано 95 000 дійсних 
бюлетенів і розподіленими мають бути 4 місця, то виборча квота 
становитиме 19 001 голос (95000/(4+1)+1)  

Кандидати, які набрали необхідну кількість перших уподобань 
виборців (тобто кількість, яка дорівнює виборчій квоті), отримують місця у 
Європарламенті. Перші переваги, надані їм понад виборчу квоту, 
передаються кандидатам другого уподобання. При цьому, якщо в жодного 
з кандидатів немає зайвих голосів або їх не достатньо для обрання ще 
одного кандидата, то розподіляються голоси кандидата, який набрав 
найменше перших уподобань. Якщо при цьому всі місця розподілені так і 
не були, процедура повторюється до повного їх розподілу  

Висування та 
реєстрація 
кандидатів 

Висування кандидатів здійснюється політичними партіями або 
шляхом самовисування  

Реєстрація кандидатів проводиться не пізніше 25 діб до дня 
голосування.  

Кандидат повинен внести виборчу заставу у розмірі 1000 
ірландських фунтів (?1260), яка повертається, якщо за нього буде віддано 
принаймні чверть голосів, необхідних для отримання місця у 
Європарламенті (1/4 виборчої квоти)  

Право голосу Мінімальний вік – 18 років  
Громадянство Ірландії або іншої держави-члена ЄС  
Громадяни Ірландії, які постійно проживають за кордоном, участі у 

голосуванні не беруть  

Вимоги до кандидата Мінімальний вік – 21 рік. Громадяни держав-членів ЄС можуть 
висувати свої кандидатури на виборах після досягнення віку, 
встановленого законодавством держав, громадянами яких вони є  

Громадянство держави, яка входить до складу ЄС  

Несумісність Представники Ірландії у Європарламенті не можуть суміщати свої 
посади з посадами у виконавчих органах Євросоюзу або уряді Ірландії, 
Головного контролера та Аудитора, із суддівською роботою. Однак, 
членство у одній із палат ірландського парламенту не може перешкоджати 
виконанню обов’язків на посаді депутата Європарламенту  

Виборча кампанія Максимальний розмір витрат одного кандидата на виборчу 
кампанію не може перевищувати 150 000 ірландських фунтів (?189 000)  

Розподіл між партіями ефірного часу на державних каналах 
мовлення здійснюється на основі угод, укладених керівниками партій з 
власниками відповідних каналів  

Кожен кандидат має право на безкоштовну розсилку в межах 
виборчого округу одного звернення до кожного виборця  

Проведення опитувань громадської думки заборонено в день 
голосування  

Голосування, 
підрахунок голосів та 
оприлюднення 
результатів виборів 

Підрахунок голосів розпочинається через 1 день після проведення 
голосування. Цього ж дня оприлюднюються попередні результати виборів 

Офіційне оприлюднення остаточних результатів виборів 
здійснюється через 3-4 доби після голосування  

 



РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 
 

Політична 
партія Ірландії 

Скоро-
чення 

% 
голосів 
(1994)

Кількість 
місць 
(1994) 

% 
голосів 
(1999)

Кількість 
місць 
(1999) 

Політична група у 
складі Євро-
парламенту 

Фіанна Фейл 
(«Солдати 
Долі», 
консервативний) 

ФФ 35 7 38,6 6 Союз за Європу 
Націй (СЄН) 

Фіне Гейл 
(«Ірландська 
Родина», 
християнсько-
демократичний) 

ФГ 24,3 4 24,59 4 Народна Партія 
Європи (НПЄ) 

Трудова Партія 
(соціал-
демократичний) 

ТП 11 1 8,7 1 Партія Європейських 
Соціалістів (ПЄС) 

Партія Зелених 
(екологічний) ПЗ 7,9 2 6,7 2 Зелені 

Незалежні 
кандидати Незалежні - 1 4,6 1 

Європейська 
Ліберально-

Демократична та 
Реформ Партія 

(ЄЛДРП) 
Незалежні 
кандидати Незалежні - - 3,7 1 Народна Партія 

Європи (НПЄ) 
Інші   14,9 - 12,9 -   
ВСЬОГО   93,1 15 100 15   

 
ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ 

ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 
 

 
 
 
 



 
 

Загальні відомості 

 

 
 

ПАРЛАМЕНТ  
(ісп. Las Cortes Generales, 

«Генеральні Кортеси») 

двопалатний складається з: нижньої палати – Конгрес 
депутатів  
верхньої палати – Сенат 

кількість членів: 350 обираються прямим шляхом 
строком на 4 років 

дата останніх 
виборів: 

12 березня 
2000 року 

  

дата наступних 
виборів: 

2004 рік   

Конгрес депутатів  
(ісп. Congreso de los 

Diputados) 

кількість жінок: 99 28,3% від загального складу 
кількість членів: 259 208 сенаторів обираються прямим 

шляхом строком на 4 роки і 51 – 
непрямим шляхом 

дата останнього 
оновлення складу: 

12 березня 
2000 року 

  

дата наступних 
виборів: 

2004 рік   

Сенат: 
(ісп. Senado) 

кількість жінок: 63 24.3% від загального складу  
 

 
 

Вибори членів Конгресу депутатів 

 
Правова 
основа 

Конституція Королівства Іспанії  
Закон від 16 червня 1985 року (останні зміни внесені в 1995 році)  

Виборчі 
округи 

50 виборчих округів, у яких розподіляється не менше як 2 місця (залежно від 
кількості населення, приблизно 1 депутат на кожні 100 000 осіб). Межі округів 
збігаються з територіями адміністративних одиниць  

2 виборчі округи, у яких розподіляється по одному місцю в Конгресі 
депутатів (іспанські території на африканському узбережжі Середземного моря –



Сеута та Мелілья)  

Вимоги до 
виборця 

Мінімальний вік – 18 років  
Громадянство Іспанії  
Наявність всіх політичних прав  
Не можуть брати участь в голосуванні особи, засуджені до відбування 

покарання у вигляді позбавлення волі  
Участь у виборах є добровільною  
Участь у голосування можуть брати також іноземці-громадяни країн-членів 

Європейського Союзу та Норвегії, які тривалий час проживають на території Іспанії 

Вимоги до 
кандидата 

Мінімальний вік – 18 років  
Громадянство Іспанії  

Несумісність Забороненим є суміщення посади члена Конгресу депутатів з військовою 
службою, посадами суддів, вищих посадових осіб, членів законодавчих органів 
автономних утворень, членів виборчих комісій  

Висування 
кандидатів 

Висування кандидатів здійснюється зареєстрованими політичними партіями, 
їхніми об’єднаннями у кожному виборчому окрузі шляхом подачі списків 
кандидатів. Обов’язковою вимогою при реєстрації кандидатів від партій та 
об’єднань є наявність зібраних підписів на підтримку (не менше як 0,1% виборців 
відповідного виборчого округу )  

Виборча 
система 

Змішана виборча система, яка поєднує пропорційне представництво (у 
багатомандатних виборчих округах) з голосуванням простою більшістю (у двох 
одномандатних виборчих округах)  

У багатомандатних виборчих округах виборці голосують за закриті партійні 
списки (без права відзначати власні уподобання щодо окремих кандидатів зі списку 
та можливості змінювати їхнє розташування всередині списку), обираючи цілком 
один із запропонованих списків  

До розподілу місць допускаються кандидати, які набрали більше 3% голосів 
у відповідному виборчому окрузі  

Кількість голосів, поданих за кожну партію, послідовно ділиться на 1; 2; 3; 4; 
5 і так далі. Мандати отримують ті партії, які в результаті ділення на ці числа 
голосів, поданих за списки, отримують найбільші частки  

У двох виборчих округах, у яких розподіляється по одному місцю депутата, 
обраним вважається кандидат, який отримав більшість голосів  

У разі вибуття одного із членів Конгресу депутатів під час роботи обраного 
парламенту, його місце займає кандидат, який був наступним у списку партії  

 

РЕЗУЛЬТАТИ ОСТАННІХ ВИБОРІВ ДО КОНГРЕСУ ДЕПУТАТІВ  

(12 березня 2000 року) 

Кількість зареєстрованих виборців 33 045 318 
Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 23 125 773 (70%) 
Кількість недійсних бюлетенів 525 023 

 
 
 
 



Політична партія/група (ідеологічний напрям) Кількість 
голосів 

% 
голосів 

Кількість 
місць 

Народна Партія (консервативний) 10 230 345 44,6% 183 
Іспанська Соціалістична Робітнича Партія (соціал-
демократичний) 7 829 210 34,1% 125 

«Конвергенція і Унія»:  
  - Демократичне Об’єднання Каталонії 
(регіоналістський, центристський)  
  - Демократична Унія Каталонії (регіоналістський, 
християнсько-демократичний) 

964 990 4,2% 15 

Об’єднані Ліві:  
  - Комуністична Партія Іспанії (комуністичний)  
  - Партія Соціалістичної Дії (соціалістичний)  
  - Ліві Республіканці (прогресивний, центристський)  
  - Об’єднана Соціалістична Партія Каталонії 
(регіоналістський, соціалістичний)  
  - Комуністична Партія Каталонії (регіоналістський, 
комуністичний)  
  - Об’єднана Кандидатура Робітників (крайній лівий) 

1 253 859 5,5% 8 

Баскська Націоналістична Партія (регіоналістський, 
християнсько-демократичний) 351 816 1,5% 7 

Канарське Об’єднання (регіоналістський, центристський) 243 489 1,1% 4 
Галісійський Націоналістичний Блок (регіоналістський, 
соціал-демократичний) 302 726 1,3% 3 

Партія Андалусії (регіоналістський) 205 773 0,9% 1 
Партія Республіканців-Лівих Каталонії 
(регіоналістський,прогресивний, центристський ) 193 629 0,8% 1 

Зелена Ініціатива Каталонії (регіоналістський, 
екологічний) 119 290 0,5% 1 

Баскська Солідарність (регіоналістський, прогресивний) 100 570 0,4% 1 
Арагонська Хунта (регіоналістський) 75 234 0,3% 1 
Інші     

 
 
 
 

Вибори членів Сенату 

 
Правова основа Конституція Королівства Іспанії  

Закон від 16 червня 1985 року (останні зміни від 1995 року)  

Виборчі округи Для кандидатів, які обираються прямими виборами: 52 багатомандатних 
виборчих округи, які збігаються з межами провінцій та територій Сеута і Мелілья. 
У більшості провінцій обирається по 4 сенатори (в трьох острівних провінціях – по 
3, ще в сімох – по 1), на територіях Сеута і Мелілья – по 2 сенатори  

Для кандидатів, які обираються непрямим шляхом: від кожного з 17 
Автономних «співтовариств» (регіонів) обирається по одному сенатору плюс ще 
один сенатор на кожний мільйон мешканців  



Вимоги до 
виборця 

Мінімальний вік – 18 років  
Громадянство Іспанії  
Наявність всіх політичних прав  
Не можуть брати участь в голосуванні особи, засуджені до відбування 

покарання у вигляді позбавлення волі  
Участь у виборах є добровільною  

Вимоги до 
кандидата 

Мінімальний вік – 18 років  
Громадянство Іспанії  

Несумісність Забороненим є суміщення посади члена Сенату з військовою службою, 
посадами суддів, вищих посадових осіб органів влади, членів законодавчих органів 
автономних утворень, членів виборчих комісій  

Висування 
кандидатів 

При прямих виборах висування кандидатів здійснюється зареєстрованими 
політичними партіями, їхніми об’єднаннями. Разом з кандидатом у сенатори 
висувається «запасна» кандидатура на випадок вибуття головного кандидату, який 
був обраний сенатором, зі складу парламенту  

Виборча 
система 

При прямих виборах кандидатів (які претендують на 208 місць у Сенаті) –
система з відкритими списками та «обмеженим голосом»  

Виборець має на один голос менше, ніж кількість кандидатів, яка 
обирається від округу (так, у більшості провінцій кожен виборець має три голоси; 
у провінціях, від яких обирається по 3 кандидати – 2 голоси, на територіях Сеута і 
Мелілья – 1 голос). У цьому полягає «обмеженість» голосу  

При голосуванні виборець може віддати свій голос одному кандидату, 
кандидатам від однієї партії або кандидатам від різних партій (звідси відкритість 
списків кандидатів)  

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали більшу кількість голосів 
виборців  

49 сенаторів обираються непрямим шляхом законодавчими органами 17 
Автономних «співтовариств» відповідно до встановлених цими органами правил 
на пропорційній основі  

У разі вибуття одного із членів Сенату під час роботи обраного парламенту, 
його місце займає «запасний» кандидат, який обирався разом з головним 
кандидатом на посаду сенатора  

Інші положення У межах, визначених парламентом, політичним партіям та їхнім 
об’єднанням, що були представлені в попередньому складі парламенту, протягом 
29 днів з часу оголошення виборів виділяється наперед фінансування в розмірі 
30% від суми державного фінансування, отриманого ними за результатами 
попередніх виборах. Загальна сума державного фінансування, яка виділяється по 
завершенні виборчого процесу, у разі отримання партією (об’єднанням) 
представництва в парламенті, залежить від кількості голосів та загального розміру 
виділеного державного фінансування на ці потреби, яке розподіляється 
пропорційно до кількості набраних голосів. Якщо партії (об’єднання), які 
отримали наперед державне фінансування на початку виборчої кампанії, не 
вибороли представництво в парламенті або набрали меншу кількість голосів, ніж 
на попередніх виборах, то вони повинні повернути одержані авансом суми 
(повністю або пропорційно до недоотриманих голосів)  

Виборчий фонд політичної партії обмежується сумою, яка вираховується 
шляхом множення кількості виборців у виборчих округах, де партія висунула своїх 
кандидатів, на 40 іспанських песет (приблизно дорівнює 0,24 євро)  



РЕЗУЛЬТАТИ ОСТАННІХ ВИБОРІВ ДО СЕНАТУ  

(12 березня 2000 року) 

Кількість зареєстрованих виборців 33 045 318 
Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 23 125 773 (70%) 
Кількість недійсних бюлетенів 525 023 

Політична партія/група (ідеологічний напрям) % голосів Кількість 
місць 

Народна Партія (консервативний) 44,6% 126 
Іспанська Соціалістична Робітнича Партія (соціал-демократичний) 34,1% 62 
«Конвергенція і Унія» (див. результати виборів до Конгресу 
депутатів) 4,2% 8 

Баскська Націоналістична Партія (регіоналістський, християнсько-
демократичний) 1,5% 6 

Канарське Об’єднання (регіоналістський, центристський) 1,1% 5 
Об’єднані Ліві (див. результати виборів до Конгресу депутатів) 5,5% 0 
Галісійський Націоналістичний Блок (регіоналістський, соціал-
демократичний) 1,3% 0 

Інші 7,7% 1  
 

 
 

Вибори в ЄП 

 

  Всього Жінки Чоловіки 
Чисельність населення 39 427 500 20 149 500 19 278 000 
Кількість громадян держав – членів ЄС, які 
проживають на території країни 269 500 134 800 134 700 

Кількість потенційних виборців 31 807 300 16 443 700 15 363 600 
Кількість громадян, віком від 18 до 23 років 3 756 100 1 840 600 1 915 500 
Кількість місць у Європарламенті 64     
Кількість населення на одне місце в 
Європарламенті 616 055     

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 

Дата останніх виборів • 13 червня 1999 року  

Правова основа • Закон про загальний порядок виборів від 19 червня 1985 року 
(зі змінами від 1987, 1991 та 1992 років)  
• Королівський указ від 5 квітня 1991 року (зі змінами від 1993 
року)  

Виборча система • Вибори проводяться у загальнодержавному виборчому окрузі, 
в якому обирається 64 депутати  



• Виборці можуть голосувати лише за списки політичних 
партій  
• Розподіл місць між партіями здійснюється пропорційно до 
кількості голосів, поданих за партійні списки у кожному з округів. 
Для визначення кількості мандатів, які отримують політичні партії у 
Європейському Парламенті, голоси, подані за кожен список, 
послідовно діляться на 1; 2; 3; 4 і так далі. Місця надаються тим 
партіям, які в результаті такого ділення отримали 64 найбільші 
частки  
• Мандати, отримані партіями, розподіляються за порядком 
розташування кандидатів у списках  

Висування та реєстрація 
кандидатів 

• Право висування кандидатів належить політичним партіям, 
партійним блокам та групам виборців, які мають заручитись 
підтримкою 15 000 виборців або 50 виборних представників різних 
рівнів  
• Реєстрація списків проводиться за 15 діб до дня голосування  

Право голосу • Мінімальний вік – 18 років  
• Громадянство Іспанії або іншої держави-члена ЄС  
• Громадяни Іспанії, які постійно проживають за кордоном, 
беруть участь у голосуванні на території дипломатичних або 
консульських установ Іспанії. Законодавством передбачена 
можливість голосування поштою  
• Участь у голосуванні є добровільною  

Вимоги до кандидата • Мінімальний вік – 18 років. Громадяни держав-членів ЄС 
можуть висувати свої кандидатури на виборах після досягнення віку, 
встановленого законодавством держав, громадянами яких вони є  
• Громадянство держави, яка входить до складу ЄС  

Несумісність • Представники Іспанії у Європарламенті не можуть суміщати 
свої посади з посадами у виконавчих органах Євросоюзу, в 
іспанському уряді або парламенті, законодавчих органах автономних 
одиниць  

Виборча кампанія • Держава відшкодовує витрати політичних партій на 
проведення передвиборної агітації. Відповідні кошти 
розподіляються між партіями залежно від кількості депутатів, 
обраних до Європарламенту за партійними списками: за кожного 
депутата держава виплачує партії 3 000 000 іспанських песет 
(?18030). Крім того, всі партії, за списки яких проголосувало більше 
0,5% виборців, мають право на відшкодування витрат на 
передвиборну агітацію у розмірі 100 песет (?0,6) за кожен поданий за 
список голос  
• Передвиборна агітація розпочинається через 38 днів після 
призначення дати виборів і закінчується за одну добу до дня 
голосування  
• Політичним партіям, представленим у національному 
парламенті та попередньому складі Європарламенту, виділяється 
ефірний час на телебаченні та радіо відповідно до кількості голосів, 
отриманих на попередніх виборах  
• Заборонено проведення опитувань громадської думки 
впродовж п’яти днів, що передують дню голосування  
• Максимальний розмір витрат партій на передвиборну 



агітацію не може перевищувати 25 песет (?0,15) на кожного 
зареєстрованого виборця  

Голосування, 
підрахунок голосів та 
оприлюднення 
результатів виборів 

• Дата проведення виборів та час голосування визначаються 
окремими правовими актами  
• Вибори до Європейського Парламенту проводяться 
одночасно з місцевими виборами (крім Галіції, Країни Басків, 
Каталонії та Андалусії)  
• Підрахунок голосів розпочинається о 22 годині  
• Результати виборів до Європарламенту оприлюднюються 
раніше за результати виборів до представницьких органів автономій. 

РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ  

Політична партія 
Іспанії 

Скоро-
чення 

% 
голосів 
(1994)

Кількість 
місць 
(1994) 

% 
голосів 
(1999)

Кількість 
місць 
(1999) 

Політична група у 
складі Євро-
парламенту 

Народна Партія 
(консервативний) НП 40,6 28 39,8 27 Народна Партія 

Європи (НПЄ) 
Іспанська 
Соціалістична 
Робітнича Партія 
(соціал-
демократичний) 

ІСРП 31,1 22 35,3 24 
Партія 

Європейських 
Соціалістів (ПЄС) 

Об’єднані Ліві 
(комуністичний, 
соціалістичний) 

ОЛ 13,6 9 5,8 4 

Група 
Європейських 
Об’єднаних 

Лівих/Зелені Ліві 
Скандинавії 

(ГЄОЛ) 
«Конвергенція і 
Унія» 
(регіоналістський, 
християнсько-
демократичний) 

КУ 4,7 3 4,4 3 1 – НПЄ / 2 – 
ЄЛДРП 

Європейська 
Коаліція 
(регіоналістський, 
центристський) 

ЄК 2,8 2 3,2 2 

Європейська 
Ліберально-

Демократична та 
Реформ Партія 

(ЄЛДРП) 
Націоналістична 
Коаліція 
(регіоналістський) 

НК - - 2,9 2 Зелені 

«Ми – баскі» 
(сепаратистський) МБ - - 1,5 1 Незалежні 

Галісійський 
Націоналістичний 
Блок 
(регіоналістський, 
соціал-демократичний) 

ГНБ - - 1,6 1 Зелені 

Інші   7,2 - 5,6 -   
ВСЬОГО   100 64 100 64   



 

ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ  

ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Загальні відомості 

 

 

ПАРЛАМЕНТ  
(іт.Il Parlamento) 

двопалатний складається з: нижньої палати – 
Палата депутатів  
верхньої палати – 
Сенат 

кількість членів: 630 обираються прямим 
шляхом строком на 5 
років 

дата останніх 
виборів: 

13 травня 2001 
року 

  

дата наступних 
виборів: 

травень 2006 року   

Палата депутатів  
(іт. Camera dei Deputati) 

кількість жінок: 62 9,84% від загального 
складу 

кількість членів: 321 - 315 сенаторів 
обираються прямими 
виборами  
- 5 призначаються 
Президентом 
Республіки  
- 2 входять до Сенату 
за посадою (колишні 
Президенти Італії)  

дата останнього 
оновлення складу: 

13 травня 2001 
року 

  

дата наступних 
виборів: 

травень 2006 року   

Сенат 
(іт. Senato della 

Repubblica) 

кількість жінок: 25 7,79% від загального 
складу  

 
Вибори членів Палати депутатів 

 
Правова основа • Конституція Італії  

• Закон від 30 березня 1957 року (з останніми змінами від 1993 



року)  

Виборчі округи • 475 округів, у кожному з яких обирається 1 депутат  
• 26 округів, у яких виборці голосують за списки політичних 
партій  

Вимоги до виборця • Мінімальний вік – 18 років  
• Громадянство Італії  
• Не можуть брати участь в голосуванні: особи, засуджені до 
відбування покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, 
моральні якості яких не відповідають вимогам законодавства  
• Голосування не є обов’язковим  

Вимоги до кандидата • Мінімальний вік – 25 років  
• Громадянство Італії  

Несумісність • Забороненим є суміщення посади члена Палати депутатів з 
посадами суддів Конституційного та Верховного Судів, керівників 
державних підприємств та компаній  

Висування кандидатів • Висування кандидатів здійснюється шляхом самовисування 
або висування політичними партіями  
• Партія, яка висуває список кандидатів, повинна зібрати на 
свою підтримку від 1500 до 4000 підписів виборців (кількість 
підписів залежить від кількості місць, відведених для 
представництва округу в парламенті). В одномандатному окрузі 
кандидат повинен зібрати не менше 500 підписів виборців  

Виборча система • Змішана виборча система  
• 475 депутатів обираються в одномандатних округах за 
мажоритарною системою відносної більшості, 155 – в 
багатомандатних округах за пропорційною системою. При цьому 
кожен виборець отримує по 2 бюлетені: 1 – для голосування за 
кандидата у депутати в одномандатному окрузі і 1 – для голосування 
за список політичної партії  
• В одномандатному окрузі мандат отримує той кандидат у 
депутати, за якого проголосувало більше виборців, ніж за інших 
кандидатів.  
• Місця між партіями, які висунули списки у багатомандатних 
округах, розподіляються пропорційно до кількості поданих за них 
голосів виборців. Голоси, подані за політичні партії у всьому 
багатомандатному окрузі, діляться на кількість відведених округу 
місць у нижній палаті (визначається виборча квота)  
• Для визначення кількості місць, які отримує партія у 
парламенті, голоси, подані за її список, діляться на виборчу квоту. 
При цьому залишається значна кількість неврахованих голосів 
виборців. Партії, які отримали найбільшу кількість таких голосів, 
отримують додаткові мандати.  
• Партії, за які загалом у державі подано менше 4% голосів 

(виборчий бар'єр), не отримують жодного мандату  

 

 



 

РЕЗУЛЬТАТИ ОСТАННІХ ВИБОРІВ  

(13 травня 2001 року) 

Політична партія/група (ідеологічний напрям) % голосів Кількість місць
Блок “Дім свободи”  
  Партія “Вперед, Італія” (консервативний)  
  Національний Союз (національно-консервативний)  
  Ліга Півночі (регіоналістський)  
  Об’єднані Християнські Демократи (консервативний)  
  Нова Італійська Соціалістична Партія (консервативний) 

45,4% 366 

Блок “Оливкове дерево”  
  Демократична Ліва Партія (соціал-демократичний)  
  Італійська Народна Партія (християнсько-демократична)  
  Демократична Партія (ліберальний)  
  Демократичний Союз за Європу (консервативний)  
  Союз Зелених (екологічнй)  
  Соціал-демократична Партія Італії (соціал-
демократичний)  
  Партія Комуністів Італії (комуністичний) 

35% 242 

Комуністична Партія (оновлена) (комуністичний) 5% 11 
Народна Партія Південного Тіролю (соціал-демократичний, 
регіоналістський) 1,2% 8 

Інші 14,4% 0  
 

 
 

Вибори членів Сенату 

 
Правова основа • Закон від 6 лютого 1948 року (з останніми змінами від 1993 

року)  

Виборчі округи • 232 одномандатних округи, 20 – багатомандатних округів  

Вимоги до виборця • Мінімальний вік – 25 років  
• Громадянство Італії  
• Не мають права голосу громадяни, засуджені до 
позбавлення волі за вчинення злочину; а також громадяни, 
моральні якості яких не відповідають вимогам закону  

Вимоги до кандидата • Мінімальний вік – 40 років  
• Громадянство Італії  
• Наявність права голосу  

Несумісність • Забороненим є суміщення посади члена Палати депутатів з 
посадами суддів Конституційного та Верховного Судів, керівників 
державних підприємств та компаній  

Висування кандидатів • Висування кандидатів здійснюється політичними партіями 
або шляхом самовисування  



• Заява про висування повинна бути підписана 1000 виборців 
• Партійні списки повинні бути підписані 1000-3500 виборців 

(залежно від кількості місць, відведених для представництва 
округу у парламенті)  

Виборча система • Змішана виборча система  
• 232 сенатори обираються в одномандатних округах за 
мажоритарною системою відносної більшості, 83 – у 
багатомандатних округах за пропорційною системою.  
• В одномандатному окрузі мандат отримує той кандидат у 
сенатори, за якого проголосувало більше виборців, ніж за інших 
кандидатів.  
• Місця між партіями, які висунули списки у 
багатомандатних округах, розподіляються пропорційно до 
кількості поданих за них голосів виборців. При цьому голоси, 
отримані кожною партією, послідовно діляться на 1, 2, 3, 4 і так 
далі. Партії, які отримали найбільші частки в результаті такого 
ділення, отримують депутатські мандати.  
• Для визначення кількості місць, які отримує партія у 
парламенті, голоси, подані за її список, діляться на виборчу квоту. 
При цьому залишається значна кількість неврахованих голосів 
виборців. Партії, які отримали найбільшу кількість таких голосів, 
отримують додаткові мандати.  

РЕЗУЛЬТАТИ ОСТАННІХ ВИБОРІВ ДО СЕНАТУ  

(13 травня 2001 року) 

 

Політична партія/група (ідеологічний напрям) % голосів Кількість місць 
Блок “Дім свободи” (див. результати виборів до Палати 
депутатів) 42,5% 177 

Блок “Оливкове дерево” (див. результати вибори до 
Палати депутатів) 38,7% 125 

Народна Партія Південного Тіролю (соціал-
демократичний, регіоналістський) 0,9% 5 

Комуністична Партія (оновлена) (комуністичний) 5% 3 



«Європейська Демократія» 3,2% 2 
Інші    

Вибори в ЄП 

 
 

  Всього Жінки Чоловіки 
Чисельність населення 57 637 700 29 646 500 27 991 200 
Кількість громадян держав – 
членів ЄС, які проживають на 
території країни 

142 300 83 100 59 200 

Кількість потенційних виборців 47 425 100 24 667 000 22 758 100 
Кількість громадян, віком від 18 
до 23 років 4 400 100 2 151 400 2 248 700 

Кількість місць у Європарламенті 87     
Кількість населення на одне місце 
в Європарламенті 662 502     

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 

Дата останніх 
виборів 

• 13 червня 1999 року  

Правова основа • Закон від 24 січня 1979 року (зі змінами від 1984, 1989 та 1994 років)  

Виборча система • Вибори депутатів Європарламенту відбуваються у 5 багатомандатних 
округах. Кількість місць, відведених кожному округу, залежить від його 
густонаселеності. Від найменшого округу (острови Сицилія та Сардинія) 
обирається 10 депутатів; від найбільшого (Північно-Західного) – 23 депутати 
• Виборці голосують як за списки політичних партій або партійних 
блоків, так і окремих кандидатів у списках  
• Виборча квота (тобто мінімальна кількість голосів, необхідна для 
гарантованого обрання кандидата) вираховується шляхом поділу загальної 
кількості дійсних бюлетенів на кількість місць, відведених Італійській 
Республіці у Європарламенті (тобто на 87). Так, якщо у голосуванні взяли 
участь 57 000 000 осіб, виборча квота становитиме 57 000 000/87 або 655 172. 
• Для того, щоб встановити кількість місць, які за результатами виборів 
партія отримає у Європарламенті, голоси, подані зі її список в цілому по 
державі, діляться на виборчу квоту. Якщо за партійний список в цілому у 
державі проголосувало 6 551 720 виборців, то партія, яка висунула цей 
список, отримає 10 мандатів. Після такого розподілу, за звичай, залишається 
нерозподіленою певна кількість мандатів. Партії, які отримали найбільші 
залишки після ділення голосів за їхні списки на виборчу квоту, отримують 
додаткові мандати  
• Після визначення кількості місць, які отримує кожна з партій у 
Європарламенті, відбувається розподіл мандатів між округами. Для цього, 
голоси подані в цілому у державі за партійний список, діляться на кількість 
місць, які отримала відповідна партія (визначається частка списку). Кількість 
мандатів, які отримує партія у конкретному окрузі, визначається шляхом 
ділення голосів, поданих за її список в окрузі на частку списку  
• Мандати, отримані партією на виборах, розподіляються між 
кандидатами пропорційно до кількості наданих їм переваг виборців  



Висування та 
реєстрація 
кандидатів 

• Висування кандидатів здійснюється політичними партіями або 
партійними блоками  
• Реєстрація списків закінчується за 39 днів до проведення виборів  
• Списки партій, які не мають власних фракцій в одній з палат 
італійського парламенту або представника у Європарламенті, у кожному 
виборчому окрузі повинні бути підписані 30 000 – 35 000 виборців (але не 
менше, ніж 10% виборців, які проживають у регіоні, до складу якого входить 
округ)  

Право голосу • Мінімальний вік – 18 років  
• Громадянство Італії або іншої держави-члена ЄС  
• Громадяни Італії, які постійно проживають за кордоном, беруть участь 
у голосуванні на території консульських установ Італії  

Вимоги до 
кандидата 

• Мінімальний вік – 25 років. Громадяни держав-членів ЄС можуть 
висувати свої кандидатури на виборах після досягнення віку, встановленого 
законодавством держав, громадянами яких вони є  
• Громадянство держави, яка входить до складу ЄС  

Несумісність • Представники Італії у Європарламенті не можуть суміщати свої 
посади з посадами у виконавчих органах Євросоюзу та представницьких 
органах регіонального самоврядування Італії  

Виборча кампанія • Держава компенсує витрати партій на агітаційну кампанію  
• Агітаційна кампанія розпочинається за 30 діб до дня голосування  
• Відсутність заборон стосовно проведення опитувань громадської 
думки  

Голосування, 
підрахунок голосів 
та оприлюднення 
результатів виборів 

• Підрахунок голосів проводиться з 10 години ранку дня, наступного за 
днем голосування  
• Попередні результати виборів оприлюднюються через 2 години після 
закінчення підрахунку голосів  

РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ  

Політична партія 
Італії 

Скоро-
чення 

% 
голосів 
(1994)

Кількість 
місць 
(1994) 

% 
голосів 
(1999)

Кількість 
місць 
(1999) 

Політична група у 
складі Євро-
парламенту 

Партія “Вперед, 
Італія” 
(консервативний) 

ПВІ 30,6 27 25,2 22 Народна Партія 
Європи (НПЄ) 

Демократична 
Ліва Партія (соціал-
демократичний) 

ДЛП 19,1 16 17,4 15 
Партія 

Європейських 
Соціалістів (ПЄС) 

Національний 
Союз (національно-
консервативний) 

НС 12,5 11 10,3 9 Союз за Європу 
Націй (СЄН) 

Список Боніно СБ 2,1 2 8,5 7 
Європейський 
Радикальний 
Альянс (ЄРА)* 

Демократична 
Партія (ліберальний) ДП - - 7,7 7 1 – НПЄ / 6 – 

ЄЛДРП 



Італійська 
Народна Партія 
(християнсько-
демократичний) 

ІНП 10 8 4,3 4 Народна Партія 
Європи (НПЄ) 

Ліга Півночі 
(регіоналістський) ЛП 6,6 6 4,5 4 Незалежні 

Комуністична 
Партія (оновлена) 
(комуністичний) 

КПО 6,1 5 4,3 4 

Група 
Європейських 
Об’єднаних 

Лівих/Зелені Ліві 
Скандинавії (ГЄОЛ)

Християнський 
Демократичний 
Центр 
(консервативний) 

ХДЦ - - 2,6 2 Народна Партія 
Європи (НПЄ) 

Соціал-
демократична 
Партія Італії 
(соціал-
демократичний) 

СДПІ1,8 1,8 2 2,1 2 
Партія 

Європейських 
Соціалістів (ПЄС) 

Об’єднані 
Християнські 
Демократи 
(консервативний) 

ОХД - - 2,1 2 Народна Партія 
Європи (НПЄ) 

Партія Комуністів 
Італії 
(комуністичний) 

ПКІ - - 2 2 

Група 
Європейських 
Об’єднаних 

Лівих/Зелені Ліві 
Скандинавії (ГЄОЛ)

Союз Зелених 
(екологічний) СЗ 3,2 3 1,8 2 Зелені 

Соціалістичний 
Рух Італії 
(соціалістичний) 

СРІ - - 1,6 1 Незалежні 

Демократичний 
Союз за Європу 
(консервативний) 

ДСЄ - - 1,6 1 Народна Партія 
Європи (НПЄ) 

«Відродження 
Італії». Список Діні 
(центристський) 

«ВІ» - - 1,1 1 Народна Партія 
Європи (НПЄ) 

Партія Пенсіонерів ПП - - 0,7 1 Народна Партія 
Європи (НПЄ) 

Італійська 
Республіканська 
Партія (ліберальний) 

ІРП 0,7 1 0,5 1 

Європейська 
Ліберально-

Демократична та 
Реформ Партія 

(ЄЛДРП) 
Інші   1,6 - 1,7 -   
ВСЬОГО   94,3 81 100 87   

* Група на поточний момент припинила своє існування (депутати, які були обрані за Списком 
Боніно, увіійшли до групи незалежних депутатів)  



ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ  

ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

Загальні відомості 

 

 

однопалатний   Палата представників 
кількість членів: 60 обираються прямим 

шляхом строком на 5 
років 

дата останніх виборів: 13 червня 
1999 року 

  

дата наступних виборів: 2004 році   

ПАРЛАМЕНТ  
(фр. Chambre des Deputes) 

кількість жінок: 10 16,6% від загального 
складу  

 
Вибори членів Палати представників 

 
Правова основа • Конституція Люксембургу  

• Виборчий закон від 31 липня 1924 року (останні зміни від 1999 
року)  

Виборчі округи • 4 багатомандатні виборчі округи  
• Передбачено 23 мандати для півдня, 21 - для центру, 9 - для 
півночі, 7 - для сходу  

Вимоги до виборця • Мінімальний вік – 18 років  
• Громадянство Люксембургу  
• Володіння в повному обсязі громадянськими та політичними 
правами  
• Проживання у країні  
• Не можуть брати участь в голосуванні: особи, які перебувають під 
опікою чи у місцях позбавлення волі, банкрути та громадяни, які 
утримують публічні будинки  
• Голосування є обов’язковим – невиконання цього обов’язку 



карається штрафом  

Вимоги до кандидата • Мінімальний вік – 21 років  
• Громадянство Люксембургу  

Несумісність • Заборонено суміщати посаду члена парламенту з членством в 
уряді, Державній Раді чи Раді Аудиторської палати, з посадою судді, 
«державного бухгалтера», вчителя початкової школи, державною 
службою та роботою у держапараті, а також посадами у збройних силах 
держави  

Висування 
кандидатів 

• Висування кандидатів здійснюється політичними партіями шляхом 
реєстрації списків кандидатів, а також самовисуванням  
• Для реєстрації кожного кандидата у депутати необхідна підтримка 
не менше 25 виборців округу  

Виборча система • Пропорційне представництво з голосуванням за партійні списки 
або окремих кандидатів  
• Виборчі списки є «відкритими», оскільки виборці можуть 
голосувати за список у цілому або за окремого кандидата в списку. 
Подібна система голосування дає можливість виборцю сприяти обранню 
кандидата, який розміщений, наприклад, посередині чи в кінці списку  
• Кількість кандидатів у виборчому списку від певної партії не 
повинна перевищувати кількість мандатів, що передбачені для цього 
округу  
• Кількість голосів одного виборця дорівнює числу мандатів для 
відповідного виборчого округу. Виборець може голосувати за список 
партії в цілому, може відзначити окремого кандидата, якому він надає 
перевагу або розділити свої голоси між різними виборчими списками  
• Визначення результатів голосування здійснюється в кілька етапів: 

- Виборча квота (тобто мінімальна кількість голосів, необхідна для 
обрання кандидата) вираховується таким чином: до кількості місць, які 
розподіляються додається одиниця; загальна кількість дійсних бюлетенів 
в окрузі ділиться на отримане число. Так, наприклад, якщо всього було 
подано 8 000 дійсних бюлетенів, а розподіленими мають бути 7 місць, то 
виборча квота становитиме 1000 голосів (8 000/7+1) - Загальна кількість 
голосів виборців, отримана партією (як окремих її окремих кандидатів, 
так і за списком) ділиться на виборчу квоту. Кількість отриманих від 
такого ділення цілих часток буде дорівнювати числу мандатів отриманих 
партією - Застосування методу виборчої квоти має свої певні недоліки, 
оскільки певна частина мандатів залишається нерозподіленою. У 
Люксембурзі такі мандати поділяються між партіями, що мають 
найбільші дробові залишки  
• Всередині списків кандидатів місця розподіляються відповідно до 
проставлених виборцями уподобань  
• У разі вибуття одного із депутатів під час роботи обраного 
парламенту, його місце займає кандидат, який був наступним у списку 
партії  

Інше • Розмір виборчого фонду, що може витрачатися політичною 
партією в ході виборчої кампанії, не встановлений (хоча держава 
здійснює необхідне фінансування виборів), витрати не декларуються та не 
обмежуються. Відсутній обов’язок обнародування звітності партій та 
джерел надходження пожертвувань  



РЕЗУЛЬТАТИ ОСТАННІХ ВИБОРІВ ДО ПАЛАТИ ПРЕДСТАВНИКІВ  

(6 червня 1997 року) 

 

Кількість зареєстрованих виборців 221 103 
Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 191 267 (86,5%) 

Кількість недійсних бюлетенів 12 387 
 

  
Політична партія/група (ідеологічний напрям) % голосів Кількість місць

Християнська Соціальна Народна Партія(християнсько-
демократичний) 30,2% 19 

Демократична Партія (ліберальний) 22% 15 
Соціалістична Робітнича Партія Люксембургу(соціал-
демократичний) 24,2% 13 

Комітет Дії за Демократію та Права Пенсіонерів(партія 
пенсіонерів) 10,5% 7 

Зелені (екологічний) 9,3% 5 
Ліві (соціалістичний)  3,8% 1  

Вибори в ЄП 

 

  Всього Жінки Чоловіки 
Чисельність населення 429 100 218 100 211 000 
Кількість громадян держав – 
членів ЄС, які проживають на 
території країни 

128 700 - - 

Кількість потенційних 
виборців 333 900 171 900 162 000 

Кількість громадян, віком від 
18 до 23 років 29 000 14 400 14 600 

Кількість місць у 
Європарламенті 6     

Кількість населення на одне 
місце в Європарламенті 71 517     



 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 

Дата останніх виборів 13 червня 1999 року  

Правова основа Закон від 25 лютого 1979 року (зі змінами від 1984 та 1994 
років)  

Виборча система Вибори проводяться у загальнодержавному виборчому 
окрузі, в якому обирається 6 депутатів  

Кожен виборець має 6 голосів. Дозволяється голосувати як 
за партійні списки, так і за окремих кандидатів в одному або різних 
списках. Голоси, подані виборцем за кандидатів у списках, 
передаються відповідним партіям  

Розподіл місць між партіями здійснюється пропорційно до 
кількості голосів, поданих за партійні списки. Для визначення 
кількості мандатів, які отримують політичні партії у 
Європейському Парламенті, голоси, подані за кожен список, 
послідовно діляться на 1; 2; 3; 4 і так далі. При цьому мандати 
надаються тим партіям, які в результаті ділення отримують 6 
найбільших часток.  

Місця, отримані партіями, розподіляються між кандидатами 
пропорційно до кількості поданих за них голосів виборців  

Висування та реєстрація 
кандидатів 

Висування кандидатів здійснюється виключно політичними 
партіями  

Списки політичних партій повинні включати не більше 12 
кандидатів  

Реєстрація списків здійснюється за 60 днів до проведення 
голосування  

Партійні списки повинні бути підписані або одним членом 
парламенту Люксембургу, або Європейського Парламенту , або 
250 виборцями  

Право голосу Мінімальний вік – 18 років  
Громадянство Люксембургу або іншої держави-члена ЄС  
Громадяни Люксембургу можуть брати участь у 

голосуванні лише якщо вони постійно проживають на території 
Люксембургу впродовж останніх 6 років до дня проведення 
виборів  

Громадяни Люксембургу, які постійно проживають за 
кордоном, можуть голосувати поштою  

Участь виборців (громадян Люксембургу та громадян 
держав-членів ЄС, включених за їхнім проханням до списків 
виборців) у голосуванні є обов’язковою  

Вимоги до кандидата Мінімальний вік – 21 рік. Громадяни держав-членів ЄС 
можуть висувати свої кандидатури на виборах після досягнення 
віку, встановленого законодавством держав, громадянами яких 
вони є  

Громадяни держав-членів Європейського Союзу можуть 
висувати свої кандидатури на виборах лише у тому випадку, якщо 
вони проживають на території Герцогства протягом останніх 10 



років до дня проведення виборів  

Несумісність Представники Люксембургу в Європарламенті не можуть 
суміщати свої посади з посадами у виконавчих органах Євросоюзу 
та уряді Люксембургу  

Виборча кампанія Партіям, які на виборах до Європарламенту отримали на 
свою підтримку більше 5% голосів, відшкодовуються витрати на 
розсилку одного звернення до кожного виборця. Такі партії, крім 
того, мають право на часткове державне відшкодування інших 
витрат, пов’язаних із участю у виборчому процесі. При цьому 
відповідні державні кошти розподіляються між партіями 
пропорційно до кількості отриманих ними голосів виборців. Тим 
партіям, які отримали на свою підтримку більше 25% голосів 
відшкодовуються витрати на передвиборну агітацію у розмірі 3 
000 000 люксембурзьких франків (?75000)  

За кожного депутата у Європарламенті партія отримує 
додаткових 500 000 франків (?12500)  

Агітаційна кампанія починається у строки, встановлені 
домовленостями партійних керівників  

Забороняється публікація результатів опитувань 
громадської думки упродовж місяця до дня проведення виборів  

Голосування, підрахунок 
голосів та оприлюднення 
результатів виборів 

Вибори депутатів Європарламенту проводяться у той самий 
день, що й вибори до національного парламенту Люксембургу  

Підрахунок голосів розпочинається о 10 годині наступного 
після проведення голосування дня  

Офіційне оприлюднення результатів виборів здійснюється в 
наступний після виборів Понеділок о 12 годині  

РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ  

Політична партія 
Люксембургу 

Скоро-
чення 

% 
голосів 
(1994)

Кількість 
місць 
(1994) 

% 
голосів 
(1999)

Кількість 
місць 
(1999) 

Політична група 
у складі Євро-
парламенту 

Християнська 
Соціальна Народна 
Партія (християнсько-
демократичний) 

ХСНП 31,5 2 31,9 2 Народна Партія 
Європи (НПЄ) 

Соціалістична 
Робітнича Партія 
Люксембургу (соціал-
демократичний) 

СРПЛ 24,8 2 23,2 2 
Партія 

Європейських 
Соціалістів (ПЄС)

Демократична Партія 
(ліберальний) ДП 18,8 1 20,8 1 

Європейська 
Ліберально-

Демократична та 
Реформ Партія 

(ЄЛДРП) 
Зелені (екологічний) Зелені 10,9 1 10,7 1 Зелені 
Інші   14 - - -   
ВСЬОГО   100 6 86,6 6   

 



 

ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ  

ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Загальні відомості 

 

 

ПАРЛАМЕНТ  
(гол. Staten-

Generaal,«Генеральні штати») 

двопалатний складається з: нижньої палати – 
Палата 
представників  
верхньої палати – 
Сенат 

кількість членів: 150 обираються прямим 
шляхом строком на 4 
років 

дата останніх 
виборів: 

6 травня 1998 
року 

  

дата наступних 
виборів: 

15 травня 2002 
року 

  

Палата представників 
(гол. Tweede Kamer,«Друга 

палата») 

кількість жінок: 54 36% від загального 
складу 

кількість членів: 75 обираються непрямим 
шляхом строком на 4 
роки 

дата останнього 
оновлення складу: 

29 травня 1999 
року 

  

дата наступних 
виборів: 

15 травня 2002 
року 

  

Сенат: 
(гол. Eerste Kamer, «Перша 

палата») 

кількість жінок: 20 26% від загального 
складу  

 
Вибори членів Палати представників 

 
Правова основа Конституція Королівства Нідерландів  

Закон від 28 вересня 1989 року  

Виборчі округи 18 виборчих округів, у кожному з яких обирається кілька представників  



Вимоги до 
виборця 

Мінімальний вік – 18 років  
Громадянство Нідерландів  
Не можуть брати участь в голосуванні: особи, засуджені до відбування 

покарання у вигляді позбавлення волі строком більше 1 року та позбавлені 
одночасно права голосу; особи визнані неосудними (з розумовими розладами); 
особи, позбавлені батьківських прав  

Участь у виборах є добровільною  

Вимоги до 
кандидата 

Мінімальний вік – 18 років  
Громадянство Нідерландів  
Наявність права голосу  

Несумісність Забороненим є суміщення посади члена Палати представників з посадами 
членів Уряду, судді Верховного Суду, члена Вищої Палати Аудиторів, 
Генерального прокурора або Адвоката у Верховному Суді, Уповноваженого 
Королеви в провінції, з адміністративною посадою в парламенті країни  

Висування 
кандидатів 

Висування кандидатів здійснюється політичними партіями шляхом 
реєстрації списків кандидатів  

Список кандидатів має бути підтриманий не менше, ніж 25 виборцями у 
кожній виборчій дільниці  

За виборчий список партії, яка не представлена в Палаті представників, 
вноситься виборча застава в розмірі 1000 гульденів (?450), яка повертається у 
разі набрання партією більше 75% від виборчої квоти  

Виборча 
система 

Пропорційне представництво з голосуванням за партійні списки  
Кожен виборець має лише один голос, при цьому він може проголосувати 

за весь список партії, визначити свої уподобання всередині списку партії шляхом 
проставлення порядкових номерів навпроти відповідних прізвищ, а також 
позначити кандидатів зі списків різних політичних партій. Подібна система 
голосування дає можливість виборцю сприяти обранню кандидатів, які були 
розміщені, наприклад, посередині чи в кінці списку, а також визначити найбільш 
бажаних кандидатів незалежно від їхньої політичної належності  

Виборча квота (тобто мінімальна кількість голосів, необхідна для 
гарантованого обрання кандидата) вираховується шляхом поділу загальної 
кількості дійсних бюлетенів в країні на кількість місць, які розподіляються (150). 
Так, наприклад, якщо всього було подано 8 000 000 дійсних бюлетенів, а 
розподіленими мають бути 150 місць, то виборча квота становитиме 53 333 
голосів  

Місця в Палаті представників за результатами голосування 
розподіляються між тими партіями, списки кандидатів яких набрали не менше 
0,67% загальної кількості голосів (виборчий бар’єр). При цьому партії 
отримують стільки місць, у скільки разів кількість голосів, поданих за 
кандидатів від цих партій, перевищує виборчу квоту  

Місця, які залишаються нерозподіленими при першому розподілі, 
розподіляються наступним чином. Кількість голосів, поданих за кожну партію, 
послідовно ділиться на 1; 2; 3; 4; 5 і так далі. Додаткові мандати отримують ті 
партії, які в результаті ділення на ці числа голосів, поданих за списки, 
отримують найбільші частки  

Усередині списків кандидатів місця розподіляються відповідно до 
проставлених виборцями уподобань  

У разі вибуття одного із членів Палати представників під час роботи 
обраного парламенту, його місце займає кандидат, який був наступним у списку 
партії  



РЕЗУЛЬТАТИ ОСТАННІХ ВИБОРІВ  

(6 травня 1998 року) 

Кількість зареєстрованих виборців 11 800 000 
Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 8 614 000 (73%) 
 
 
 

 

Політична партія/група (ідеологічний напрям) % голосів Кількість місць 
Лейбористська партія (соціал-демократичний) 29% 45 
Народна партія за свободу та демократію 
(консервативно-ліберальний) 24,7% 38 

Християнсько-демократичний заклик (християнсько-
демократичний) 18,4% 29 

Демократи 66 (соціально-ліберальний) 9% 14 
Зелені ліві (екологічний та соціалістичний) 7,3% 11 
Соціалістична партія (крайній лівий) 3,5% 5 
Федерація політики реформування* (християнсько-
соціальний, консервативний) 2% 3 

Ліга реформованої політики* (християнсько-соціальний, 
консервативний) 1,3% 2 

Партія політичного реформування (християнський) 1,8% 3 

* Після виборів Федерація політики реформування та Ліга реформованої політики об’єднались у 
Християнський Союз 

Вибори членів Сенату 

 
Правова основа Конституція Королівства Нідерландів  

Закон від 28 вересня 1989 року  

Виборчі округи 12 місцевих рад провінції  

Вимоги до 
виборця 

Членство в місцевій раді провінції  

Вимоги до 
кандидата 

Мінімальний вік – 18 років  
Громадянство Нідерландів  
Наявність права голосу  

Несумісність Забороненим є суміщення посади сенатора з посадами членів Уряду, 
судді Верховного Суду, члена Вищої Палати Аудиторів, Генерального 
прокурора або Адвоката у Верховному Суді, Уповноваженого Королеви в 
провінції, з адміністративною посадою в парламенті країни  

Висування 
кандидатів 

Висування кандидатів здійснюється шляхом подачі списку кандидатів, 
який має бути підписаний хоча б одним членом місцевої ради  

Виборча система Пропорційне представництво з голосуванням за партійні списки 
шляхом непрямих виборів. Вибори є непрямими, оскільки виборці спочатку 



обирають членів місцевих рад, які в подальшому вже голосують за 
кандидатів у сенатори  

Розподіл місць та підрахунок голосів здійснюється подібно до виборів 
до Палати представників, лише виборцями виступають члени місцевих рад  

Інші положення Вибори сенаторів відбуваються не пізніше, ніж через три місяці після 
виборів до місцевих рад (крім випадку дострокового розпуску палати)  

РЕЗУЛЬТАТИ ОСТАННІХ ВИБОРІВ ДО СЕНАТУ  

(29 травня 1999 року) 

Політична партія/група (ідеологічний напрям) % голосів Кількість місць
Християнсько-демократичний Заклик (християнсько-
демократичний) 26% 20 

Народна Партія за Свободу та Демократію (консервативно-
ліберальний) 25,2% 19 

Лейбористська Партія (соціал-демократичний) 19,9% 15 
Зелені Ліві (екологічний та соціалістичний) 10,4% 8 
Демократи 66 (соціально-ліберальний) 5,5% 4 
Федерація Політики Реформування* (християнсько-
соціальний, консервативний) та  
Ліга Реформованої Політики* (християнсько-соціальний, 
консервативний) 

4,7% 2 
2 

Соціалістична Партія (крайній лівий) 3,1% 2 
Партія Політичного Реформування (християнський) 2,7% 2 
Незалежна Група в Сенаті 2,5% 1  

 
 
 

Вибори в ЄП 

 
 

  Всього Жінки Чоловіки 
Чисельність населення 15 752 300 7 963 600 7 788 700 
Кількість громадян держав – членів ЄС, які 
проживають на території країни 191 400 88 400 103 000 

Кількість потенційних виборців 12 293 400 6 273 500 6 019 900 
Кількість громадян, віком від 18 до 23 років 1 138 800 560 300 578 500 
Кількість місць у Європарламенті 31     
Кількість населення на одне місце в 
Європарламенті 508 139     

 

 



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 

Дата останніх 
виборів 

10 червня 1999 року  

Правова основа Виборчий кодекс від 28 січня 1993 року  

Виборча система Вибори проводяться у загальнодержавному виборчому окрузі, 
в якому обирається 31 депутат. Територія держави поділяється на 12 
виборчих округів, створених виключно для покращення процедури 
голосування (голоси, подані за партійні списки, підраховуються у 
загальнодержавному окрузі)  

Виборці можуть голосувати як за списки політичних партій, 
так і за окремих кандидатів у списках  

Розподіл місць між партіями здійснюється пропорційно до 
кількості голосів, поданих за партійні списки. Для визначення 
кількості мандатів, які отримують політичні партії у Європейському 
Парламенті, голоси, подані за кожен список, послідовно діляться на 
1; 2; 3; 4 і так далі. При цьому мандати надаються тим партіям, які в 
результаті ділення отримують 31 найбільшу частку  

Загороджувальний бар?єр не використовується  
Мандати, отримані партіями, розподіляються між 

кандидатами у списках пропорційно до кількості наданих їм переваг 
виборців  

Висування та 
реєстрація 
кандидатів 

Висування кандидатів здійснюється політичними партіями 
шляхом реєстрації партійних списків  

Партія, яка не має жодного представника у Європарламенті, 
повинна внести виборчу заставу у розмірі 25 000 гульденів (?11145), 
яка повертається за умови отримання партією голосів, кількість яких 
дорівнює 3/4 виборчої квоти (тобто мінімальної кількості голосів, 
необхідних для отримання одного місця у Європарламенті). Розмір 
виборчої квоти визначається шляхом ділення голосів виборців, які 
взяли участь у голосуванні, на кількість місць, відведених для 
Нідерландів у Європейському Парламенті. Так, якщо у голосуванні 
взяли участь 6 500 000 виборців, розмір виборчої квоти становитиме 
209 677 (6 500 000/31)  

Партійний список повинен бути підписаний не менше, ніж 30 
виборцями  

Списки кандидатів від партій, представлених у 
Європейському Парламенті 15 депутатами, можуть включати до 80 
кандидатів. Максимальна кількість кандидатів у списках інших 
партій не повинна перевищувати 30  

Реєстрація списків здійснюється за 40 днів до проведення 
голосування  

Загороджувальний бар?єр не використовується  

Право голосу Мінімальний вік – 18 років  
Громадянство Нідерландів або іншої держави-члена ЄС  
Громадяни Нідерландів, які постійно проживають за 

кордоном, голосують поштою  
Участь у голосуванні не є обов’язковою  

Вимоги до 
кандидата 

Мінімальний вік – 18 років. Громадяни держав-членів ЄС 
можуть висувати свої кандидатури на виборах після досягнення віку, 
встановленого законодавством держав, громадянами яких вони є  



Громадянство держави, яка входить до складу ЄС  

Несумісність Представники Нідерландів у Європарламенті не можуть 
суміщати свої посади з посадами у виконавчих органах Євросоюзу та 
уряді Нідерландів, судді Верховного Суду, члена Вищої Палати 
Аудиторів, Генерального прокурора або Адвоката у Верховному 
Суді, Уповноваженого Королеви в провінції, з адміністративною 
посадою в парламенті країни. При цьому законодавством 
допускається можливість поєднання депутатських мандатів у 
Європарламенті та національному парламенті Нідерландів. Однак, на 
практиці всі обрані до Європарламенту депутати залишають місця у 
Палаті представників Нідерландів вакантними  

Виборча кампанія Ефірний час на державних каналах мовлення розподіляється 
між партіям голландським урядом  

Проведення опитувань громадської думки заборонено в день 
голосування  

Голосування, 
підрахунок голосів 
та оприлюднення 
результатів виборів 

Підрахунок голосів розпочинається о 10 годині через один 
день після проведення голосування  

РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ  

Політична партія 
Нідерландів 

Скоро-
чення 

% 
голосів 
(1994)

Кіль-
кість 
місць 
(1994)

% 
голосів 
(1999)

Кіль-
кість 
місць 
(1999)

Політична група у 
складі Євро-
парламенту 

Християнсько-
демократичний Заклик 
(християнсько-
демократичний) 

ХДЗ 30,8 10 26,9 9 Народна Партія 
Європи (НПЄ) 

Лейбористська Партія 
(соціал-демократичний) ЛП 22,9 8 20,1 6 

Партія 
Європейських 

Соціалістів (ПЄС) 

Народна Партія за 
Свободу та Демократію 
(консервативно-
ліберальний) 

НПСД 17,9 6 19,7 6 

Європейська 
Ліберально-

Демократична та 
Реформ Партія 

(ЄЛДРП) 

Демократи 66 (соціально-
ліберальний) Д66 11,7 4 5,8 2 

Європейська 
Ліберально-

Демократична та 
Реформ Партія 

(ЄЛДРП) 
Федерація Політики 
Реформування/Партія 
Політичного 
Реформування/Ліга 
Реформованої Політики 
(християнський, 
консервативний) 

ФПР-
ППР-
ЛРП 

7,8 2 8,7 3 
Група Незалежних 
за Європу Націй 

(НЄН)* 



Зелені Ліві (екологічний, 
соціалістичний) ЗЛ 3,7 1 11,9 4 Зелені 

Соціалістична Партія 
(крайній лівий) СП - - 5 1 

Група 
Європейських 
Об’єднаних 

Лівих/Зелені Ліві 
Скандинавії (ГЄОЛ)

Інші   5,2 - 1,9 -   
ВСЬОГО   100 31 100 31   

* Група на поточний момент припинила своє існування (депутати, обрані за списком блоку 
Федерації Політики Реформування, Партії Політичного Реформування, Ліги Реформованої 
Політики, увйшли до складу Групи за Європу Демократій та Різноманіття)  

ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ  

ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Загальні відомості 

 

 

ПАРЛАМЕНТ двопалатний складається з: нижньої палати – 
Бундестаг  
верхньої палати – 
Бундесрат 

кількість членів: 656 обираються прямим 
шляхом строком на 4 
років 

дата останніх 
виборів: 

27 вересня 1998 
року 

  

дата наступних 
виборів: 

22 вересня 2002 
року 

  

Бундестаг 
(нім. Deutscher 

Bundestag) 

кількість жінок: 211 31,68% від загального 
складу 

кількість членів: 69 призначаються урядами 
земель  
термін повноважень 
членів чітко не 
визначений, залежить 
від урядів земель, яких 
вони представляють  

дата останніх 
виборів: 

-   

дата наступних 
виборів: 

-   

Бундесрат 
(нім. Bundesrat) 

кількість жінок: 17 24,64% від загального 
складу  

  
 
 
 
 
 



Вибори членів Бундестагу 

 
Правова основа Основний закон Німеччини  

Закон про вибори від 23 липня 1993 року (зі змінами від 1999 року) 

Виборчі округи 328 одномандатних виборчих округи  
16 багатомандатних виборчих округів (відповідають територіям 

земель)  

Вимоги до 
виборця 

Мінімальний вік – 18 років  
Громадянство Німеччини  
Проживання в країні протягом останніх 3 місяців  
Можуть брати участь експатріанти, які залишили країну не більше, 

ніж 25 років тому  
Не можуть брати участь в голосуванні: психічно хворі; особи, які 

перебувають під опікою; особи, позбавлені права голосу рішенням суду  
Участь у голосуванні є необов'язковою  

Вимоги до 
кандидата 

Мінімальний вік – 18 років  
Громадянство Німеччини не менше 1 року  
Не можуть брати участь у виборах в якості кандидатів у члени 

Бундестагу: психічно хворі; особи, які перебувають під опікою; особи, 
позбавлені рішенням суду права голосу або права посідати державні 
посади  

Несумісність Заборонено суміщення посади члена Бундестагу з міністерською 
посадою федерального рівня, з посадою члена Федеральної Аудиторської 
палати, судді чи члена Бундесрату  

Висування 
кандидатів 

Висування кандидатів може здійснюватись політичними партіями 
та шляхом самовисування  

Політична партія може висунути лише одного кандидата в кожному 
виборчому окрузі та один список кандидатів в кожній землі  

В одномандатному виборчому окрузі:  
- кандидати повинні зібрати не менше 200 підписів виборців 

відповідного виборчого округу  
- партії, що після останніх виборів мають постійне представництво 

у Бундестазі чи ландтазі (місцевий законодавчий орган) не менше, як 5 
депутатами можуть висувати своїх кандидатів без збору підписів  

У багатомандатному виборчому окрузі списки кандидатів 
висуваються політичними партіями:  

- жодних вимог для партій, які мають принаймні 5 місць в 
Бундестазі чи ландтазі  

- підписи 0,1% виборців землі (але не більше 2000) як вимога для 
реєстрації списку кандидатів  

- партії національних меншин можуть висувати кандидатів без 
будь-яких умов  

Виборча система Вибори до Бундестагу проводяться за змішаною виборчою 
системою: половина депутатів (328) обирається в одномандатних виборчих 
округах за мажоритарною системою відносної більшості, а друга половина 
– в багатомандатних виборчих округах (землях) за пропорційною 
системою  

Кожен виборець отримує два виборчих бюлетені, в одному з них 



вказано кандидатів, що висуваються в одномандатному виборчому окрузі 
(перший голос), а в другому – списки кандидатів, які висуваються партіями 
від певної землі (другий голос)  

Серед кандидатів, що висуваються в одномандатних виборчих 
округах, місце в парламенті отримує кандидат, який набрав найбільше 
голосів (перших). Якщо двоє кандидатів отримали однакову кількість 
голосів відбувається жеребкування  

Другий голос призначений для земельних списків. У Німеччині 
використовуються закриті списки – виборці голосують за список у цілому. 
Порядок розміщення кандидатів у списку визначається партією  

Другі голоси підраховуються на загальнодержавному рівні для 
визначення співвідношення місць, належних кожній політичній партії. Для 
цього загальна кількість голосів, поданих за списки партій, ділиться на 
кількість мандатів, які розподіляються (встановлюється виборча квота). 
Після поділу кількості голосів, отриманих партійними списками, на 
виборчу квоту ціла частина отриманого числа становитиме кількість 
мандатів, на які мають право кандидати від цієї партії  

До кількості мандатів, отриманих в одномандатних виборчих 
округах, додаються мандати, необхідні для компенсації відхилень від 
пропорційного представництва, що виникли в результаті визначення 
результатів виборів в одномандатних округах. Таким чином, партії, одна з 
яких виборола 10% мандатів за пропорційною системою і 10% за системою 
більшості, а інша – також 10% у першому випадку і жодного місця в 
одномандатному окрузі, досягають рівного представництва в німецькому 
парламенті  

Якщо партія в одній федеральній землі отримує більше місць, ніж їй 
належить за результатами голосування на базі партійних списків, то вона 
зберігає додаткові мандати. За рахунок додаткових мандатів Бундестаг 
сьогодні включає 669 депутатів, що означає існування 13 додаткових 
мандатів (всі вони належать Соціально-демократичній Партії)  

При голосуванні за партійними списками встановлено 5% виборчий 
бар’єр. Тобто до розподілу місць у Бундестазі допускаються лише ті партії, 
що отримали не менше 5% голосів від загальної кількості поданих за 
списки партій голоси. До розподілу також допускаються ті партії, які 
отримали не менше 3 мандатів за підсумками голосування в 
одномандатних виборчих округах. Загороджувальний бар’єр не 
застосовується для партій національних меншин  

У разі вибуття одного із членів Бундестагу (навіть якщо це особа, 
яка пройшла як кандидат, висунутий партією в одномандатному окрузі) під 
час роботи обраного парламенту, його місце займає кандидат, який був 
наступним у списку відповідної партії  

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ ОСТАННІХ ВИБОРІВ ДО БУНДЕСТАГУ  

(27 вересня 1998 року) 

 

Кількість зареєстрованих виборців 60 762 751 
Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 49 947 087 (82,2%) 
Кількість недійсних бюлетенів 780 507 
  

Політична партія/група 
(ідеологічний напрям) 

% 
голосів 

За партійними 
списками 

За мажоритарною 
системою 

Загальна 
кількість 
місць 

Соціально-демократична 
Партія (соціал-
демократичний) 

40,9% 86 212 298* 

Християнсько-
демократичний 
Союз(консервативний 
християнсько-
демократичний) / 
Християнський Соціальний 
Союз Баварії (регіональний, 
консервативний) 

35,1% 133 112 245 

Союз 90/Зелені 
(екологічний) 6,7% 47 - 47 

Вільна Демократична 
Партія (ліберальний)  6,2% 43 - 43 

Партія Демократичного 
Соціалізму (крайній лівий)  5,1% - - 36 

Інші 5,9% - - -  
 

 
 
 
 
 
 



Вибори членів Бундесрату 

 

 

Правова основа Основний закон Німеччини  
Закон про вибори від 1 січня 1900 року (з 

останніми змінами від 1996 року)  

Виборчі округи 16 багатомандатних виборчих округів 
(відповідають територіям земель). У кожному окрузі 
обирається від 3 до 6 кандидатів залежно від кількості 
населення  

Вимоги до кандидата Мінімальний вік – 18 років  
Громадянство Німеччини не менше 1 року  
Членство у відповідному земельному уряді  

Несумісність Заборонено суміщення посади члена Бундесрату 
із членством у Бундестазі  

Виборча система Склад Бундесрату формується за рахунок 
представників земельних урядів, які у свою чергу 
обираються ландтагами (законодавчими органами 
земель – суб’єктів Федерації)  

 
Вибори в ЄП 

 
   Всього Жінки Чоловіки 
Чисельність населення 85 095 500 41 912 300 40 183 200 
Кількість громадян держав –
членів ЄС, які проживають 
на території країни 

1 861 100 818 300 1 042 800 

Кількість потенційних 
виборців 66 390 900 34 269 200 32 121 700 

Кількість громадян, віком 
від 18 до 23 років 5 315 300 2 568 200 2 747 100 

Кількість місць у 
Європарламенті 99     

Кількість населення на одне 
місце в Європарламенті 829 247     



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 

Дата останніх виборів 13 червня 1999 року  

Правова основа Федеральний виборчий закон від 16 червня 1978 року (зі 
змінами від 1993 та 1997 років)  

Виборча система Вибори проводяться у багатомандатних округах, межі 
яких збігаються з кордонами земель  

Виборці голосують за списки політичних партій  
Розподіл місць між партіями здійснюється пропорційно до 

кількості голосів, поданих за партійні списки. Для визначення 
кількості місць, які отримує партія у Європарламенті голоси 
громадян, які взяли участь у виборах, діляться на 99 (кількість 
місць, відведених для Німеччини у Європарламенті) –
визначається виборча квота. Голоси, подані за партійний список, 
діляться на квоту. Отримане ціле число дорівнює кількості 
мандатів, які отримує партія. В результаті такого розподілу 
значна частина голосів виборців не враховується. Партіям, які 
отримали найбільшу кількість таких голосів, надаються 
додаткові мандати  

Підрахунок голосів, поданих за списки, здійснюється на 
федеральному рівні  

Якщо за список політичної партії було подано менше 5% 
голосів, вона не отримує жодного місця у Європарламенті  

Мандати, отримані партіями, розподіляються за порядком 
розташування кандидатів у списках  

Висування та 
реєстрація кандидатів

Висування кандидатів у депутати здійснюється 
політичними партіями та загальноєвропейськими партійними 
блоками шляхом реєстрації списків кандидатів  

Кінцевий термін реєстрації: не пізніше, ніж за 66 днів до 
початку виборів на місцевому рівні або 68 днів – на 
федеральному  

Партії мають право висувати списки як на федеральному 
рівні (тобто, в усіх виборчих округах), так і в окремих землях  

Партії, які не мають жодного представника в Бундестазі 
або місцевому законодавчому органі (ландтазі), повинні зібрати 
на підтримку 2000 виборців для висування списку в окрузі або 
4000 підписів для висування загальнофедерального списку 
кандидатів  

Право голосу Мінімальний вік – 18 років  
Громадянство Німеччини або іншої держави-члена ЄС  
Громадяни Німеччини, які проживають в країні, що не є 

членом Ради Європи, можуть брати участь у голосуванні, якщо 
термін їх проживання в цій країні не перевищує 25 років і вони 
включені до списків виборців у Німеччині  

Громадяни Німеччини, які постійно проживають за 
кордоном, мають право голосувати поштою  

Участь громадян Німеччини у виборах є добровільною  

Вимоги до кандидата Мінімальний вік – 18 років. Громадяни держав-членів ЄС 
можуть висувати свої кандидатури на виборах після досягнення 
віку, встановленого законодавством держав, громадянами яких 



вони є  

Несумісність Представники Німеччини у Європарламенті не можуть 
суміщати свої посади з посадами у виконавчих органах 
Євросоюзу та органах виконавчої влади Німеччини  

Виборча кампанія Всі партії, за списки яких проголосувало більше 0,5% 
громадян мають право на відшкодування витрат на виборчу 
кампанію. При цьому партії, за списки яких на виборах було 
подано більше 5 000 000 голосів, отримують по 1,3 німецької 
марки (?0,66) за кожен голос. Іншим партіям сплачується по 1
марці (?0,51) за кожен голос  

Дата початку виборчої кампанії законодавством не 
визначена  

Ефірний час на каналах мовлення надається учасникам 
виборів на підставі угод, укладених з керівниками теле-, 
радіокомпаній  

Проведення опитувань громадської думки заборонено в 
день голосування  

Голосування, 
підрахунок голосів та 
оприлюднення 
результатів виборів 

Вибори до Європарламенту відбуваються одночасно з 
федеральними виборами  

Підрахунок голосів починається о 22 годині  

РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ  

Політична 
партія 

Німеччини 

Скоро-
чення 

% 
голосів 
(1994) 

Кількість 
місць 
(1994) 

% 
голосів 
(1999)

Кількість 
місць 
(1999) 

Політична група у складі 
Євро-парламенту 

Соціально-
демократична 
Партія (соціал-
демократичний) 

СДП 32,2 40 30,7 33 Партія Європейських 
Соціалістів (ПЄС) 

Християнсько-
демократичний 
Союз 
(консервативний 
християнсько-
демократичний) 

ХДС 38,8 47 39,3 43 Народна Партія Європи 
(НПЄ) 

Християнський 
Соціальний 
Союз Баварії 
(регіональний 
консервативний) 

ХССБ - - 9,4 10 Народна Партія Європи 
(НПЄ) 

Союз 90/Зелені 
(екологічний) Зелені 10,1 12 6,4 7 Зелені 

Партія 
Демократичного 
Соціалізму 
(крайній лівий) 

ПДС - - 5,8 6 
Група Європейських 

Об’єднаних Лівих/Зелені Ліві 
Скандинавії (ГЄОЛ) 

Інші   18,9 - 5,4 -   
ВСЬОГО   100 99 97 99   



ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ  

ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Загальні відомості 

 

 

однопалатний   Збори Республіки 
кількість членів: 230 обираються прямим 

шляхом строком на 
4 років 

дата останніх виборів: 10 жовтня 
1999 року 

  

дата наступних 
виборів: 

17 березня 
2002 року 

  

ПАРЛАМЕНТ 
(порт. Assambleia da 
Republica,«Асамблея 

Республіки») 

кількість жінок: 43 18,7% від 
загального складу  

   
Вибори членів Палати представників 

 
Правова основа Закон від 1 січня 1900 року  

Виборчі округи 22 багатомандатних виборчих округів  

Вимоги до 
виборця 

Мінімальний вік – 18 років  
Громадянство Португалії  
Не можуть брати участі у голосуванні: недієздатні (особи, які не 

усвідомлюють значення своїх дій), засуджені за вчинення злочинів, позбавлені 
рішенням суду виборчих прав, а також особи, які обіймали відповідальні посади у 
фашистському уряді до 1974 року  

Голосування не є обов’язковим  

Вимоги до 
кандидата 

Мінімальний вік – 18 років  
Громадянство Португалії  

Несумісність Забороненим є суміщення посади члена Зборів Республіки з посадами в 
уряді, в органах поліції, суддів, дипломатичних працівників, церковних діячів, 
державних службовців. Не можуть мати представницького мандату громадяни, які 



перебувають на військовій службі  

Висування 
кандидатів 

Висування кандидатів здійснюється політичними партіями шляхом 
реєстрації списків кандидатів  

Виборча 
система 

Пропорційне представництво з голосуванням за партійні списки  
Партійні списки закриті, тобто виборець не може відображати свої 

уподобання всередині списку, а голосує за список у цілому  
Кількість голосів, поданих за кожну партію, послідовно ділиться на 1; 2; 3; 

4; 5 і так далі. Мандати отримують ті партії, які в результаті ділення на ці числа 
голосів, поданих за списки, отримують найбільші частки  

РЕЗУЛЬТАТИ ОСТАННІХ ВИБОРІВ  

(10 жовтня 1999 року) 

 

Кількість зареєстрованих виборців 8 864 604 
Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 5 415 102 (61,1%) 
Кількість недійсних бюлетенів 108 194 
  

Політична партія/група (ідеологічний напрям) Кількість 
голосів % голосів Кількість 

місць 
Соціалістична Партія (соціал-демократичний) 2 385 922 44,1% 115 
Соціал-демократична Партія (помірковано-
консервативний) 1 750 158 32,3% 81 

Об’єднана Демократична Коаліція  
  – Португальська Комуністична Партія 
(комуністичний)  
  – Екологічна Партія Зелених (екологічний) 

487 058 8,9% 17 

Народна Партія (консервативний) 415 643 8,3% 15 
Лівий Блок  
  – Демократичний Народний Союз 
(комуністичний)  
  – Революційна Соціалістична Партія (крайній 
лівий) 

132 333 2,4% 2 

Інші 99 842 1,87% 0  



 
Вибори в ЄП 

 
  Всього Жінки Чоловіки

Чисельність населення 9 977 
000 

5 173 
800 4 803 200

Кількість громадян держав – членів ЄС, які 
проживають на території країни 48 300 22 100 26 200 

Кількість потенційних виборців 7 888 
700 

4 154 
400 3 734 300

Кількість громадян, віком від 18 до 23 років 953 000 471 000 482 500 
Кількість місць у Європарламенті 25     
Кількість населення на одне місце в 
Європарламенті 399 080     

 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 

 
Дата останніх виборів 13 червня 1999 року  

Правова основа Закон від 29 квітня 1987 року  

Виборча система Вибори проводяться у загальнодержавному виборчому окрузі, в 
якому обирається 25 депутатів  

Виборці можуть голосувати лише за списки політичних партій  
Розподіл місць між партіями здійснюється пропорційно до 

кількості голосів, поданих за партійні списки. Для визначення кількості 
мандатів, які отримують політичні партії у Європейському Парламенті, 
голоси, подані за кожен список, послідовно діляться на 1; 2; 3; 4 і так 
далі. При цьому мандати надаються тим партіям, які в результаті 
ділення отримують 25 найбільших часток  

Мандати, отримані партіями, розподіляються за порядком 
розташування кандидатів у списках  

Висування та 
реєстрація кандидатів 

Висування кандидатів здійснюється виключно політичними 
партіями або партійними блоками шляхом реєстрації списків 
кандидатів  

Реєстрація списків кандидатів у депутати Європейського 
Парламенту здійснюється Конституційним Судом Португалії за 60 днів 
до проведення голосування  

Право голосу Мінімальний вік – 18 років  
Громадянство Португалії або іншої держави-члена ЄС  
Громадяни Португалії, які постійно проживають за кордоном, 

беруть участь у голосуванні на території консульських установ своєї 
держави  

Участь громадян Португалії у виборах не є обов’язковою  

Вимоги до кандидата Мінімальний вік – 21 рік. Громадяни держав-членів ЄС можуть 
висувати свої кандидатури на виборах після досягнення віку, 
встановленого законодавством держав, громадянами яких вони є  

Громадянство держави, яка входить до складу ЄС  

Несумісність Депутати Європарламенту не можуть суміщати свої посади з 



посадами у виконавчих органах Євросоюзу та органах виконавчої влади 
або поліції Португалії, а також з посадами суддів, дипломатичних 
працівників, церковних діячів, державних службовців. Не можуть мати 
представницького мандату громадяни, які перебувають на військовій 
службі  

Виборча кампанія Загальний розмір витрат одного кандидата на передвиборну 
агітацію не може перевищувати п?ятнадцятикратного розміру 
мінімальної заробітної плати  

Передвиборна агітація розпочинається за 13 днів до проведення 
голосування  

Ефірний час на державних радіо- та телекомпаніях 
розподіляється порівну між усіма партіями, які висунули списки 
кандидатів  

Заборонено проведення опитувань громадської думки впродовж 
тижня, що передує дню голосування  

Голосування, 
підрахунок голосів та 
оприлюднення 
результатів виборів 

Підрахунок голосів розпочинається у день голосування о 22 
годині  

Результати виборів оприлюднюються наступногоо дня, після 
проведення голосування  

 
РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 

 
Політична партія 

Португалії 
Скоро-
чення 

% 
голосів 
(1994) 

Кількість 
місць 
(1994) 

% 
голосів 
(1999) 

Кількість 
місць 
(1999) 

Політична група у 
складі Євро-
парламенту 

Соціалістична Партія 
(соціал-демократичний) СП 34,9 10 43,1 12 

Партія 
Європейських 

Соціалістів (ПЄС)
Соціал-демократична 
Партія (помірковано-
консервативний) 

СДП 34,4 8 31,1 9 Народна Партія 
Європи (НПЄ) 

Народна Партія 
(консервативний) НП 12,5 3 8,2 2 Союз за Європу 

Націй (СЄН) 
Об’єднана 
Демократична Коаліція 
– Португальська 
Комуністична Партія 
(комуністичний) 
– Екологічна Партія 
Зелених (екологічний)  

ОДК 11,2 3 10,3 2 

Група 
Європейських 
Об’єднаних 

Лівих/Зелені Ліві 
Скандинавії 

(ГЄОЛ) 

Інші   7 - 7,4 -   
ВСЬОГО   100 24 100 25   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ 
ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Загальні відомості 

 

 
 

однопалатний   Едускунта 
кількість членів: 200 обираються прямим шляхом 

строком на 4 років 
дата останніх 
виборів: 

21 березня 1999 
року 

  

дата наступних 
виборів: 

березень 2003 
року 

  

ПАРЛАМЕНТ 
(фін. Eduskunta - 

Riksdagen) 

кількість жінок: 83 36,5% від загального складу  
 

Вибори членів Палати представників 

 
Правова основа Конституція Фінляндії  

Закон від 10 лютого 1998 року  

Виборчі округи 14 багатомандатних (від округу обирається від 7 до 32 депутатів в 
залежності від кількості населення) виборчих округів. Всього у багатомандатних 
округах обирається 199 членів парламенту  

1 одномандатний виборчий округ (область Аланду)  

Вимоги до 
виборця 

Мінімальний вік – 18 років  
Громадянство Фінляндії  
Участь у голосуванні не є обов’язковою  

Вимоги до 
кандидата 

Мінімальний вік – 18 років  
Громадянство Фінляндії  
Не можуть виступати кандидатами особи, які перебувають під опікою чи 

проходять дійсну військову службу  
Наявність права голосу  

Несумісність Заборонено суміщення посади члена парламенту із військовою службою, з 
посадою Канцлера юстиції та його заступника, Уповноваженого парламенту з прав 
людини та його заступника, із членством у Верховному Суді та Вищому 



Адміністративному Суді  

Висування 
кандидатів 

Здійснюється зареєстрованою політичною партією чи колегією виборців 
(100 виборців у багатомандатному окрузі та 30 – для області Аланду)  

Виборча 
система 

У 14 багатомандатних виборчих округах вибори проводяться за системою 
пропорційного представництва з голосуванням за партійні списки  

Кожен виборець має лише один голос, при цьому він може проголосувати 
за весь список партії та визначити кандидата якому він надає перевагу всередині 
списку шляхом проставлення відмітки навпроти відповідного прізвища. Подібна 
система голосування дає можливість виборцю сприяти обранню кандидата, який 
розміщений, наприклад, посередині чи в кінці списку  

Голоси отримані кожною партією діляться на послідовний ряд цілих чисел 
починаючи від одиниці (1; 2; 3; 4; 5 і т.д.). Місця у парламенті розподіляються між 
партіями, які отримали найбільші частки від ділення  

Усередині списків кандидатів місця розподіляються відповідно до 
проставлених виборцями уподобань  

У одномандатному виборчому окрузі використовується мажоритарна 
виборча система. Обраним вважається кандидат, який набрав найбільшу кількість 
голосів  

У разі вибуття одного із членів Едускунти під час роботи обраного 
парламенту, його місце займає кандидат, який був наступним у списку партії  

Інше Широко поширеним є голосування поштою. Так, на парламентських виборах 1995 
року таким чином проголосувало 43,4% громадян  

 
РЕЗУЛЬТАТИ ОСТАННІХ ВИБОРІВ ДО ЕДУСКУНТИ 

(21 березня 1999 року) 
 

 
 

Кількість зареєстрованих виборців 4 152 430 
Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 2 710 095 (65,3%) 
Кількість недійсних бюлетенів 28 804 

 

Політична партія/група (ідеологічний напрям) Кількість 
голосів 

% 
голосів 

Кількість 
місць 

Соціал-демократична Партія Фінляндії (соціально-
демократичний) 612 693 22,9% 51 

«Фіннський Центр» (аграрний, ліберальний) 600 592 22,4% 48 
Національна Коаліція (консервативний) 563 835 21% 46 
Ліга Лівого Крила (крайній лівий) 291 675 10,9% 20 
Ліга Зелених (екологічний) 194 846 7,3% 11 
Шведська Народна Партія у Фінляндії 
(ліберальний) 137 330 5,1% 11 

Християнська Ліга (християнсько-демократичний) 111 835 4,2% 10 
Інші 168 215 6,27 2  

 



Вибори в ЄП 

 
  Всього Жінки Чоловіки

Чисельність населення 5 162 
900 

2 644 
700 2 518 200

Кількість громадян держав – членів ЄС, які 
проживають на території країни 15 800 6 100 9 700 

Кількість виборців 4 006 
500 

2 078 
800 1 927 700

Кількість місць у Європарламенті 16     
Кількість населення на одне місце в 
Європарламенті 322 681     

 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 

 
Дата останніх виборів 13 червня 1999 року  

Правова основа Закон від 2 жовтня 1998 року  

Виборча система Вибори проводяться у загальнодержавному виборчому окрузі, в 
якому обирається 16 депутатів  

Виборці можуть голосувати за списки політичних партій та окремих 
кандидатів у списках  

Розподіл місць між партіями здійснюється пропорційно до кількості 
голосів, поданих за партійні списки. Для визначення кількості мандатів, які 
отримують політичні партії у Європейському Парламенті, голоси, подані за 
кожен список, послідовно діляться на 1; 2; 3; 4 і так далі. При цьому 
мандати надаються тим партіям, які в результаті ділення отримують 16 
найбільших часток  

Загороджувальний бар’єр не застосовується  
Мандати, отримані партіями, розподіляються між кандидатами у 

списках пропорційно до кількості наданих їм переваг виборців  

Висування та реєстрація 
кандидатів 

Висування кандидатів здійснюється політичними партіями, блоками 
партій, об’єднаннями виборців шляхом реєстрації списків кандидатів  

Список, висунутий партією, партійним блоком чи об’єднанням 
виборців повинен включати не більше 20 кандидатів  

Кожне об’єднання виборців повинно включати не менше 2000 
громадян, які мають право голосу, і має право висунути одного кандидата  

Право голосу Мінімальний вік – 18 років  
Громадянство Фінляндії або іншої держави-члена ЄС.  
Громадяни держав, які входять до складу Європейського Союзу 

можуть брати участь у голосуванні лише у тому випадку, якщо вони 
постійно проживають на території Фінляндії та подали заяви про 
включення їх до списків виборців  

Участь у голосуванні не є обов’язковою  

Вимоги до кандидата Мінімальний вік – 21 рік. Громадяни держав-членів ЄС можуть 
висувати свої кандидатури на виборах після досягнення віку, встановленого 
законодавством держав, громадянами яких вони є  

Громадянство держави, яка входить до складу ЄС  



Несумісність Представники Фінляндії у Європарламенті не можуть суміщати свої 
посади з посадами у виконавчих органах Євросоюзу, уряді, збройних силах, 
Верховному суді або Вищому адміністративному суді Фінляндії, Канцлера 
або Віце-канцлера юстиції, Уповноваженого парламенту Фінляндії з прав 
людини або його заступника  

Виборча кампанія Обсяг та порядок державного фінансування участі партій у виборах 
до Європейського Парламенту законодавством не визначено. У 1999 році 
розмір відшкодування витрат партій на виборчу кампанію склав 6 000 000 
фінських марок (?1009000)  

Строки проведення агітаційної кампанії законодавством не 
визначені  

Розподіл ефірного часу на державних телевізійних каналах між 
партіями – учасницями виборчого процесу здійснюється Фінською 
компанією з теле- і радіомовлення. Час, який виділяється на передвиборну 
агітацію, розподіляється між кандидатами порівну  

Відсутність заборон стосовно проведення опитувань громадської 
думки  

Голосування, підрахунок 
голосів та оприлюднення 
результатів виборів 

Підрахунок голосів розпочинається через 2 години після закриття 
останньої виборчої дільниці  

Офіційне оприлюднення результатів виборів здійснюється через 2 
дні після виборів  

 
РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 

 
Політична партія 

Фінляндії 
Скоро-
чення 

% 
голосів 
(1994)

Кількість 
місць 
(1994) 

% 
голосів 
(1999) 

Кількість 
місць 
(1999) 

Політична група у 
складі Євро-
парламенту 

«Фіннський Центр» 
(аграрний, 
ліберальний) 

ФЦ 24,4 4 21,3 4 

Європейська 
Ліберально-

Демократична та 
Реформ Партія 

(ЄЛДРП) 

Шведська Народна 
Партія у Фінляндії 
(ліберальний) 

ШНПФ 5,8 1 6,8 1 

Європейська 
Ліберально-

Демократична та 
Реформ Партія 

(ЄЛДРП) 
Соціал-
демократична 
Партія Фінляндії 
(соціально-
демократичний) 

СДПФ 21,5 4 17,8 3 Партія Європейських 
Соціалістів (ПЄС) 

Національна 
Коаліція 
(консервативний) 

НК 20,2 4 25,3 4 Народна Партія 
Європи (НПЄ) 

Ліга Лівого Крила 
(крайній лівий) ЛЛК 10,5 2 9,1 1 

Група Європейських 
Об’єднаних 

Лівих/Зелені Ліві 
Скандинавії (ГЄОЛ) 

Ліга Зелених 
(екологічний) ЛЗ 7,6 1 13,4 2 Зелені 



Християнська Ліга 
(християнсько-
демократичний) 

ХЛ - - 2,4 1 Народна Партія 
Європи (НПЄ) 

Інші   10 - 3,9 -   
ВСЬОГО   100 16 100 16   

 
 

ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ 
ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Загальні відомості 

 

 
 

ПАРЛАМЕНТ двопалатний складається з: нижньої палати – 
Національні збори  
верхньої палати – Сенат 

кількість членів: 577 обираються прямим шляхом 
строком на 5 років 

дата останніх 
виборів: 

25 травня 1997 
року 

  

дата наступних 
виборів: 

9 та 16 червня 
2002 року 

  

Національні збори  
(фр. Assamblee 

nationale,«Національна 
асамблея») 

кількість жінок: 63 11% від загального складу 
кількість членів: 321 обираються непрямим шляхом 

строком на 9 років з 
поновленням складу на 
третину через кожні 3 роки 

дата останнього 
оновлення 
складу: 

23 вересня 
2001 року 

  

дата наступних 
виборів: 

-   

Сенат: 
(фр. Senat) 

кількість жінок: 35 10,9% від загального складу  
 

Вибори членів Національних зборів 

 
Правова основа Конституція Французької Республіки  

Виборчий кодекс від 27 жовтня 1964 року  

Виборчі округи 577 виборчих округів, у кожному з яких обирається один представник:  
- 555 округів у континентальній Франції  
- 22 округи в заморських французьких територіях  



Вимоги до 
виборця 

Мінімальний вік – 18 років  
Громадянство Франції  
Не можуть брати участь в голосуванні: особи, які перебувають під опікою; 

особи, позбавлені права голосу в якості кримінального покарання  
Участь у виборах є добровільною  

Вимоги до 
кандидата 

Мінімальний вік – 23 роки  
Громадянство Франції  
Наявність права голосу  
Проходження строкової служби у збройних силах  
Не можуть бути обрані до Національних зборів громадяни, які перебувають 

під опікою; особи, яких визнано винними у порушенні законодавства про вибори; 
банкрути  

Несумісність Забороненим є суміщення посади члена Національних зборів з посадами 
членів Уряду, судді Конституційного Суду, члена Економічної і Соціальної Ради, 
державного службовця, керівника компанії, в якій частина акцій належить державі, 
банківських установ тощо. Забороняється також суміщення депутатського мандату 
з іншою виборною посадою  

Висування 
кандидатів 

Висування кандидатів здійснюється шляхом самовисування  
Кандидат повинен подати заяву не пізніше 21 доби до дня голосування  
Кандидат повинен вказати заступника, який виконуватиме обов’язки 

депутата у разі його призначення до складу уряду, або вибуття зі складу 
парламенту з інших причин  

Кожен кандидат повинен внести виборчу заставу у розмірі 1000 франків 
(близько ?152,5), яка повертається кандидату, якщо за нього віддадуть голоси 5% 
виборців виборчого округу в одному з турів голосування  

Виборча 
система 

Мажоритарна виборча система з голосуванням у два тури  
Кожен виборець має лише один голос  
Переможцем у першому турі голосування визнається кандидат, який 

отримав на свою підтримку більше 50% поданих голосів виборців, але не менше, 
ніж 25% виборців, зареєстрованих у виборчому окрузі. У випадку рівної кількості 
поданих голосів за двох кандидатів обраним вважається старший за віком 
кандидат  

У другому турі голосування беруть участь всі кандидати, які за 
результатами першого голосування отримали підтримку 12,5% зареєстрованих 
виборців. Якщо в окрузі виявиться лише один такий кандидат, то у другому турі 
братиме участь і наступний за кількістю голосів кандидат. Якщо ж у першому турі 
жоден з кандидатів не виконає цієї вимоги, то в другому турі участь братимуть два 
кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів у першому турі. Депутатський 
мандат отримує кандидат, за якого віддано більше, ніж за інших кандидатів, 
голосів виборців  

У разі вибуття одного з депутатів під час роботи обраного парламенту 
проводяться довибори протягом трьох місяців (крім останнього року повноважень 
обраного складу). Якщо депутат вибув у зв’язку зі смертю або призначенням на 
посаду в Уряді, то його місце займає заступник, який обирався разом з ним на 
загальних виборах  

 
 
 
 
 
 



РЕЗУЛЬТАТИ ОСТАННІХ ВИБОРІВ 
(25 травня 1997 року) 

 

 
 

Кількість зареєстрованих виборців у першому турі 39 217 241 
Кількість зареєстрованих виборців у другому турі 37 626 821 
Кількість виборців, які взяли участь у першому турі 
голосуванні 26 635 942 (68%) 

Кількість виборців, які взяли участь у другому турі 
голосуванні 

26 886 073 
(71,4%) 

Кількість недійсних бюлетенів у першому турі голосування 1 301 456 
Кількість недійсних бюлетенів у другому турі голосування 1 696 446 

 

Політична партія/група 
(ідеологічний напрям) 

Кількість голосів, 
отриманих у 
першому турі 
голосування 

% 
голосів 

Кількість голосів, 
отриманих 
другому турі 
голосування 

% 
голосів 

Кількість 
місць 

Соціалістична Партія 
(соціал-демократичний) 5 961 612 23,5% 9 721 881 38,6% 241 

Об’єднання на 
Підтримку Республіки 
(консервативний) 

3 977 964 15,7% 5 714 492  22,7% 134 

Союз за Французьку 
Демократію (ліберально-
консервативний) 

3 601 279 14,2% 5 284 203  21% 108 

Комуністична Партія 
(комуністичний) 2 519 281 9,9% 921 716  3,6% 38 

Інші ліві партії 708 605  2,8% 543 789  2,1% 21 
Інші праві партії 1 671 726  6,6% 594 862  2,3% 14 
Радикальна 
Соціалістична Партія 
(соціалістично-
ліберальний) 

366 067  1,4% 558 959 2,2% 12 

Партія Зелених 
(екологічно-
центристський) 

1 726 018  6,8 % 414 871  1,65% 7 

Національний Фронт 
(націоналістичний) 3 785 383 14,2% 1 434 854  5,7% 1 

Крайні ліві партії 638 710  2,5% - - - 
Крайні праві партії 26 438  0,1% - - - 
Інші 351 503  1,4% - - -  

 
 
 
 



Вибори членів Сенату 
Правова 
основа 

Конституція Французької Республіки  
Виборчий Кодекс від 27 жовтня 1964 року (останні зміни від 2000 року)  

Виборчі 
округи 

108 виборчих округів (у яких обирається кілька кандидатів залежно від 
кількості населення)  

Вимоги до 
виборця 

Мінімальний вік – 18 років  
Громадянство Франції  
Обрання або призначення до колегії виборців  
Не можуть брати участь в голосуванні: особи, які перебувають під опікою; 

особи, позбавлені права голосу в якості кримінального покарання  

Вимоги до 
кандидата 

Мінімальний вік – 35 років  
Громадянство Франції  
Проходження військової служби у збройних силах  
Не можуть бути обрані до Сенату громадяни, які перебувають під опікою; 

особи, яких визнано винними у порушенні законодавства про вибори; банкрути  

Несумісність Забороненим є суміщення посади сенатора з посадами членів Національних 
зборів, Уряду, судді Конституційного Суду, члена Економічної і Соціальної Ради, 
державного службовця, керівника компанії, в якій частина акцій належить державі, 
банківських установ тощо. Забороняється також суміщення посади сенатора з іншою 
виборною посадою  

Висування 
кандидатів 

Висування кандидатів здійснюється політичними партіями або шляхом 
самовисування  

Кандидат повинен внести виборчу заставу у розмірі 200 франків (?30,5), яка 
повертається, якщо на його підтримку буде подано більше 10% всіх голосів 
виборців (при самовисуванні); або якщо партійний список, до якого включено 
кандидата, отримає не менше 5% поданих голосів  

Виборча 
система 

Обрання сенаторів здійснюється територіальними колегіями, які складаються 
з депутатів нижньої палати парламенту, представників муніципальних рад та їхніх 
виконавчих органів  

Сенатори обираються за мажоритарною системою у департаментах, від яких 
обирається не більше чотирьох сенаторів (таких департаментів 85 із загальних 99), а 
також в усіх заморських французьких територіях, або пропорційною системою у тих 
департаментах, які представлені у Сенаті п’ятьма чи більше сенаторами (таких 
департаментів відповідно 14). За мажоритарною системою таким чином обирається 
98 сенаторів або близько третини складу Сенату  

У тих колегіях, де сенаторів обирають за пропорційною системою, виборці 
голосують за партійні списки. Голоси, подані за партійні списки, діляться на 
кількість відведених для департаменту мандатів (визначається виборча квота). Для 
визначення кількості місць, які отримує партія, голоси, подані за її список, діляться 
на квоту  

Вибори в колегіях, які обирають сенаторів за мажоритарною системою, 
здійснюється в порядку, аналогічному процедурі обрання членів Національних 
зборів (у два тури)  

Вакантні місця сенаторів, обраних за мажоритарною системою, які вибули зі 
складу обраного парламенту, заповнюються заступниками, які обирались разом з 
основним кандидатом (крім випадків відставки, коли проводяться довибори 
протягом трьох місяців). У разі вибуття сенатора, обраного за пропорційною 
системою, його місце займає наступний у партійному списку кандидат  



 
РЕЗУЛЬТАТИ ОСТАННІХ ВИБОРІВ ДО СЕНАТУ 

(23 вересня 2001 року) 
 

Політична партія/група (ідеологічний напрям) Кількість 
місць 

Об’єднання на Підтримку Республіки (консервативний) 83 
Соціалістична Партія (соціал-демократичний) 68 
Союз за Французьку Демократію (ліберально-консервативний) 37 
Республіканці та Незалежні (на основі Демократично-ліберальної Партії) 
(консервативний, ліберальний) 35 

Демократичне та Європейське Соціальне Об’єднання 16 
«Комуністи, Республіканці та Громадяни» (на основі Комуністичної Партії) 
(комуністичний) 16 

Ліберально-демократична Партія (ліберально-консервативний) 3 
Радикальна Соціалістична Партія (соціалістично-ліберальний) 2 
Партія Зелених (екологічно-центристський) 1 
Інші 60  

 
 

Вибори в ЄП 

 
 

  Всього Жінки Чоловіки
Чисельність населення 58 956 900 30 254 000 28 702 900
Кількість громадян держав – членів ЄС, які 
проживають на території країни 1 375 500 644 800 730 700 

Кількість потенційних виборців 45 420 400 23 639 500 21 780 900
Кількість громадян, віком від 18 до 23 років 4 570 500 2 252 700 2 317 800 
Кількість місць у Європарламенті 87     
Кількість населення на одне місце в 
Європарламенті 677 666     

 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 

 
Дата останніх виборів 13 червня 1999 року  

Правова основа Закон від 7 липня 1977 року  
Указ від 28 лютого 1979 року  

Виборча система Вибори проводяться у загальнодержавному виборчому окрузі, в 
якому обирається 87 депутатів Європарламенту  

Виборці голосують виключно за списки політичних партій  
Розподіл місць між партіями здійснюється пропорційно до кількості 

голосів, поданих за партійні списки. Для визначення кількості мандатів, які 
отримують політичні партії у Європейському Парламенті, голоси, подані за 
кожен список, послідовно діляться на 1; 2; 3; 4 і так далі. При цьому 
мандати надаються тим партіям, які в результаті ділення отримують 87 
найбільших часток. Нерозподілені мандати передаються тим партіям, які 



отримали найбільшу кількість неврахованих голосів виборців  
Партії, які отримали на свою підтримку менше 5% загальної 

кількості поданих голосів, не беруть участі у розподілі депутатських 
мандатів  

Висування та реєстрація 
кандидатів 

Висування кандидатів здійснюється партіями та партійними блоками 
шляхом реєстрації списків кандидатів  

Реєстрація партійних списків здійснюється за 16 діб до дня 
голосування  

Реєстрація списків здійснюється після внесення виборчої застави, 
яка повертається, якщо партійний список отримає 5% від загальної 
кількості поданих голосів виборців  

Розмір виборчої застави становить 100 000 французьких франків 
(?15245)  

Право голосу Мінімальний вік – 18 років. Громадяни держав, які входять до складу
ЄС, беруть участь у голосуванні після досягнення віку, встановленого 
законодавством держави, громадянином якої він є  

Громадянство держави – члена ЄС  
Громадяни Французької Республіки, які проживають за кордоном, а 

також громадяни заморських територій Франції, беруть участь у 
голосуванні на території дипломатичних або консульських установ 
Республіки. Законодавством передбачена також можливість голосування 
поштою  

Участь у голосуванні не є обов’язковою  

Вимоги до кандидата Мінімальний вік – 23 роки.  
Громадянство держави – члена ЄС  
Постійне проживання на території Франції  

Несумісність Депутати Європейського Парламенту не можуть суміщати свої 
посади з посадами у виконавчих органах Європейського Союзу, уряді та 
виконавчих органах влади Франції  

Виборча кампанія Агітаційна компанія розпочинається за 15 днів до голосування  
Ефірний час на державних каналах мовлення розподіляється між 

партіями пропорційно до кількості місць, які вони отримали у Національних 
зборах або Сенаті Франції. Партії, які не мають жодного представника у 
національному парламенті отримують 30 хвилин ефірного часу на 
передвиборну агітацію  

Максимальний розмір витрат партії на передвиборну агітацію 
становить 58 800 000 французьких франків (?8964000)  

Заборонено проведення опитувань громадської думки впродовж 
тижня, що передує дню голосування  

Голосування, підрахунок 
голосів та оприлюднення 
результатів виборів 

Підрахунок голосів розпочинається о 22 годині  
Результати виборів повинні бути оприлюднені о 12 годині дня, 

наступного за днем проведення голосування  

 
 
 
 
 
 



РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 
 

Політична партія 
Франції 

Скоро-
чення 

% 
голосів 
(1994) 

Кількість 
місць (1994)

% 
голосів 
(1999) 

Кількість 
місць (1999) 

Політична група 
у складі Євро-
парламенту 

Об’єднання на 
Підтримку Республіки 
(консервативний) 

ОПР 25,6 28 12,8 12 Народна Партія 
Європи (НПЄ) 

Союз за Французьку 
Демократію 
(ліберально-
консервативний) 

СФД - - 9,3 9 Народна Партія 
Європи (НПЄ) 

Соціалістична Партія 
(соціал-демократичний) СП 14,5 15 22 22 

Партія 
Європейських 

Соціалістів (ПЄС)

Об’єднаня за Францію 
(націоналістичний) ОФ 12,3 13 13 13 

Група 
Незалежних за 
Європу Націй 

(НЄН)* 
Національний Фронт 
(націоналістичний) НФ 10,5 11 5,7 5 Незалежні 

Комуністична Партія 
(комуністичний) КП 6,9 7 6,8 6 

Група 
Європейських 
Об’єднаних 

Лівих/Зелені Ліві 
Скандинавії 

(ГЄОЛ) 
Партія Зелених 
(екологічно-
центристський) 

Зелені - - 9,7 9 Зелені 

Робітничий Рух та 
Революційна 
Комуністична Ліга 
(крайній лівий) 

РРРКЛ - - 5,2 5 

Група 
Європейських 
Об’єднаних 

Лівих/Зелені Ліві 
Скандинавії 

(ГЄОЛ) 

«Мисливство, 
Рибальство, Природа, 
Традиції» (екологічний) 

МРПТ - - 6,8 6 

Група за Європу 
Демократій та 
Різноманіття 

(ГЄДР) 
Інші   18,2 - 8,7 -   
ВСЬОГО   88 74 99,95 87   
 
* Група на поточний момент припинила своє існування (депутати, обрані за списком Об’єднання за 
Францію, увійшли до складу Групи «Союз за Європу Націй» (12 осіб) та Незалежних (1 особа))  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ 

ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Загальні відомості 

 

 
 

однопалатний   Риксдаг 
кількість членів: 349 обираються прямим шляхом 

строком на 4 років 
дата останніх 
виборів: 

20 вересня 
1999 року 

  

дата наступних 
виборів: 

15 вересня 
2002 року 

  

ПАРЛАМЕНТ 
(швед. Riksdagen,«Державна 

рада») 

кількість жінок: 149 42,7% від загального складу  
 

Вибори членів Риксдагу 

 
Правова основа Конституція Королівства Швеція (3 правових акти)  

Закон від 1 червня 1997 року  

Виборчі округи 29 виборчих округів, у кожному з яких обирається від 2 до 34 представників 
(в округах обирається 310 депутатів)  

1 багатомандатний округ для розподілу 49 додаткових місць  

Вимоги до 
виборця 

Мінімальний вік – 18 років  
Громадянство Швеції  

Вимоги до 
кандидата 

Мінімальний вік – 18 років  
Громадянство Швеції  

Несумісність Забороненим є суміщення посади члена Риксдагу з посадами членів Уряду  

Висування 
кандидатів 

Висування кандидатів здійснюється політичними партіями шляхом 
реєстрації списків кандидатів  

Списки партій, які не мають представників у парламенті, повинні бути 
підтримані 1500 підписами виборців, які проживають у відповідному окрузі  

Виборча 
система 

Пропорційне представництво з голосуванням за партійні списки  
Кожен виборець може голосувати як за партійні списки, так і за включених 

до них кандидатів  



Для того, щоб бути допущеною до розподілу місць партія має набрати або 
4% від загальної кількості поданих по країні голосів, або 12% голосів, поданих у 
виборчому окрузі  

Кількість голосів, поданих за кожну партію, послідовно ділиться на 1,4; 3; 
5; 7; 9 і так далі. Мандати отримують ті партії, які в результаті ділення на ці числа 
голосів, поданих за списки, отримують найбільші частки. Оскільки за такої 
виборчої системи значна кількість голосів виборців залишається неврахованою, 
визначається кількість голосів, поданих за списки в цілому по країні та 
здійснюється розподіл додаткових мандатів  

До розподілу додаткових мандатів допускаються партії, які отримали не 
менше 4% від загальної по країні кількості поданих голосів. Додаткові 49 мандатів 
надаються тим партіям, голоси за списки яких не були враховані під час 
голосування в округах. Мандати надаються пропорційно до загальної кількості 
голосів, поданої за списки партії в межах всієї країни  

Після визначення кількості мандатів, які отримують партії – учасниці 
виборчого процесу, визначаються ті кандидати з партійних списків, які отримали 
найбільшу кількість переваг виборців. Вони й стають депутатами Риксдагу  

 
РЕЗУЛЬТАТИ ОСТАННІХ ВИБОРІВ 

(20 вересня 1999 року) 
 

 
 

Кількість зареєстрованих виборців 6 603 129 
Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 5 374 588 (81,4%) 
Кількість недійсних бюлетенів 113 466 

 
Політична партія/група (ідеологічний напрям) % голосів Кількість місць

Соціал-демократична Робітнича Партія (соціал-демократичний) 36,45% 131 
Поміркована Коаліційна Партія (консервативний) 22,9% 82 
Ліва Партія (соціалістичний) 12% 43 
Християнсько-демократична Партія (християнсько-
демократичний) 11,8% 42 

Центристська Партія (аграрний, центристський) 5,1% 18 
Народна Ліберальна Партія (ліберальний) 4,7% 17 
Партія Зелених (екологічний) 4,5% 16  

 
 
 
 
 
 



 
Вибори в ЄП 

 
 

  Всього Жінки Чоловіки

Чисельність населення 8 850 
100 

4 476 
600 4 373 500

Кількість громадян держав – членів ЄС, які 
проживають на території країни 176 000 86 800 89 200 

Кількість виборців 6 906 
300 

3 530 
500 3 375 800

Кількість місць у Європарламенті 22     
Кількість населення на одне місце в 
Європарламенті 402 277     

 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 

 
Дата останніх 
виборів 

13 червня 1999 року  

Правова основа Закон від 17 квітня 1997 року  

Виборча система Вибори проводяться у загальнодержавному виборчому окрузі  
Виборці можуть голосувати за списки політичних партій та 

окремих кандидатів у списках  
Розподіл місць між партіями здійснюється пропорційно до 

кількості голосів, поданих за партійні списки. Для визначення кількості 
мандатів, які отримують політичні партії у Європейському Парламенті, 
голоси, подані за кожен список, послідовно діляться на 1,4; 3; 5; 7 і так 
далі. При цьому мандати надаються тим партіям, які в результаті 
ділення отримують 22 найбільші частки  

Партії, які отримали на свою підтримку менше 4% голосів 
виборців, не допускаються до розподілу мандатів  

Мандати, отримані партіями, розподіляються за порядком 
розташування кандидатів у списках. Однак, кандидати, за яких було 
віддано 5% від загальної кількості поданих за список голосів виборців, 
отримують мандати в першочерговому порядку  

Висування та 
реєстрація 
кандидатів 

Висування кандидатів здійснюється політичними партіями та 
партійними блоками  

Реєстрація списків кандидатів у депутати Європейського 
Парламенту здійснюється не пізніше 29 днів до проведення 
голосування  

Партії не вносять виборчої застави та не збирають підписи на 
підтримку висунутих ними списків кандидатів  

Право голосу Мінімальний вік – 18 років  
Громадянство Швеції або іншої держави-члена ЄС  
Громадяни держав, які входять до складу Європейського Союзу, 

можуть брати участь у виборах депутатів Європарламенту лише за 
умови реєстрації у податкових органах за місцем проживання.  

Участь у голосуванні не є обов’язковою  

Вимоги до кандидата Мінімальний вік – 18 років. Громадяни держав-членів ЄС 



можуть висувати свої кандидатури на виборах після досягнення віку, 
встановленого законодавством держав, громадянами яких вони є  

Громадянство держави, яка входить до складу ЄС  

Несумісність Представники Швеції у Європарламенті не можуть суміщати 
свої посади з посадами у виконавчих органах Євросоюзу, в уряді 
Швеції.  

Виборча кампанія Закон про вибори не передбачає можливості державного 
фінансування виборчої кампанії  

Всі політичні партії мають однакові можливості доступу до 
ефірного часу на державних і приватних радіо- та телеканалах  

Відсутність заборон стосовно проведення опитувань 
громадської думки  

Голосування, 
підрахунок голосів та 
оприлюднення 
результатів виборів 

Підрахунок голосів розпочинається в день голосування о 22 
годині. Результати виборів оприлюднюються у день голосування до 24 
години  

Результати голосування поштою повинні бути оприлюднені не 
пізніше 3 діб з дня проведення голосування  

 
РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 

 
Політична партія 

Швеції 
Скоро-
чення 

% 
голосів 
(1994) 

Кількість 
місць 
(1994) 

% 
голосів 
(1999) 

Кількість 
місць 
(1999) 

Політична група 
у складі Євро-
парламенту 

Соціал-демократична 
Робітнича Партія 
(соціал-
демократичний) 

СДРП 28,1 7 26,1 6 

Партія 
Європейських 
Соціалістів 

(ПЄС) 
Поміркована 
Коаліційна Партія 
(консервативний) 

ПКП 23,2 5 20,6 5 Народна Партія 
Європи (НПЄ) 

Партія Зелених 
(екологічний) ПЗ 17,2 4 9,4 2 Зелені 

Ліва Партія 
(соціалістичний) ЛП 12,9 3 15,8 3 

Група 
Європейських 
Об’єднаних 

Лівих/Зелені Ліві 
Скандинавії 

(ГЄОЛ) 

Центристська Партія 
(аграрний, 
центристський) 

ЦП 7,2 2 6 1 

Група 
Європейських 
Об’єднаних 

Лівих/Зелені Ліві 
Скандинавії 

(ГЄОЛ) 

Народна Ліберальна 
Партія (ліберальний) НЛП 4,8 1 13,8 3 

Група 
Європейських 
Об’єднаних 

Лівих/Зелені Ліві 
Скандинавії 

(ГЄОЛ) 



Християнсько-
демократична Партія 
(християнсько-
демократичний) 

ХДП - - 7,7 2 Народна Партія 
Європи (НПЄ) 

Інші   6,6 - 0,6 -   
ВСЬОГО   100 22 100 22   

 
ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ 

ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 
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«ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ»

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

До останнього часу роль Європарламенту у вирішенні спільних проблем держав-
членів ЄС була досить незначною. Разом з тим, не можна говорити й про безперспек-
тивність існування цього органу, оскільки з року в рік держави, які входять до складу
Європейського Союзу, надають йому все більших повноважень: якщо у 1957 році
Римський договір закріпив за ним статус консультативного та контрольного органу, то
вже Маастрихтським договором 1992 року за Європарламентом було закріплено
провідне місце серед інших інституцій, створених у рамках ЄС.

На сьогодні до складу Європарламенту входять
представники 15 країн Європи — Данії, Ірландії, Вели-
кобританії, Нідерландів, Бельгії, Люксембургу, Німеч-
чини, Австрії, Франції, Італії, Іспанії, Португалії та
Греції. Визначальними принципами організації та
функціонування цього органу є рівноправність країн-
членів при вирішенні питань, віднесених до його ком-
петенції, свобода, безпека, солідарність та забезпечен-
ня довготривалого миру на території держав ЄС.

Історія створення Європейського Парламенту
невіддільно пов'язана з євроінтеграційними процеса-
ми, які розпочались у перше повоєнне десятиліття.

ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÈÉ îäíîïàëàòíèé 626 äåïóòàò³â 
ÏÀÐËÀÌÅÍÒ îáèðàþòüñÿ øëÿõîì ïðÿìèõ

âèáîð³â ñòðîêîì íà 5 ðîê³â

Ê³ëüê³ñòü 15 êðà¿í ªÑ: Àâñòð³ÿ
äåðæàâ-÷ëåí³â ªÑ Áåëüã³ÿ

Âåëèêîáðèòàí³ÿ 
Ãðåö³ÿ 
Äàí³ÿ 
²ðëàíä³ÿ 
²ñïàí³ÿ 
²òàë³ÿ 
Ëþêñåìáóðã 
Í³äåðëàíäè 
Í³ìå÷÷èíà 
Ïîðòóãàë³ÿ 
Ô³íëÿíä³ÿ 
Ôðàíö³ÿ 
Øâåö³ÿ

Îô³ö³éí³ ìîâè 11 îô³ö³éíèõ ìîâ: ³ñïàíñüêà, äàòñüêà, í³ìåöüêà, 
ãðåöüêà, àíãë³éñüêà, ôðàíöóçüêà,
³òàë³éñüêà, ãîëëàíäñüêà, 
ïîðòóãàëüñüêà, ô³íñüêà, 
øâåäñüêà

Çàãàëüíà ïëîùà òåðèòîð³¿ 3 191 000 êì2

êðà¿í-÷ëåí³â ªÑ 

Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü 374 400 000 ÷îëîâ³ê
íàñåëåííÿ ªÑ
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Історія створення та діяльності Європейського Парламенту

Так, протягом 1950—1970 років у Європі виникла
значна кількість регіональних економічних ор-
ганізацій, основною метою діяльності яких стало
об'єднання асоціацій та підприємств різних галу-
зей для захисту інтересів виробників продукції на
європейському ринку. Зокрема, було засновано

Організацію економічної співпраці та розвитку (ОЕСР), Західноєвропейський Союз
(ЗЄС) та Європейське Економічне Співтовариство. Ідея створення останнього належа-
ла міністру закордонних справ Франції Роберту Шуману, який 9 травня 1950 року вис-
тупив з планом об'єднання вугільної та металургійної промисловості країн Європи. В
1951 році "план Шумана" починає втілюватись: Бельгія, Франція, Федеративна Рес-
публіка Німеччина, Італія, Нідерланди та Люксембург підписали договір про створен-
ня Європейського об'єднання вугілля та сталі (ЄОВС), який вступив у дію 23 липня
1952 року. Це об'єднання стало першою європейською організацією наднаціонального
характеру, а її Загальна Асамблея — попередницею Європейського Парламенту. Повно-
важення Асамблеї були досить обмеженими і зводилися в основному до контролю за
діяльністю Верховного органу ЄОВС та окремими напрямами діяльності Об'єднання.
Далеким від досконалості був і порядок формування цього органу: хоча Договором про
створення ЄОВС було передбачено, що депутати Асамблеї повинні обиратися безпосе-
редньо громадянами держав-членів, формування цього представницького органу
здійснювалось непрямими виборами — 78 її депутатів обирались зі складу членів
національних парламентів.

25 березня 1957 року у Римі було підписано ряд договорів, які передбачали створен-
ня Європейського Економічного Співтовариства (ЄЕС) та Європейського співтовари-
ства з атомної енергії (Євроатом). З набранням Римським договором чинності у 1958
році відповідні організації розпочали свою діяльність. Згодом було прийняте рішення
(Перша Конвенція Злиття) про створення єдиного представницького органу для всіх
існуючих на території Європи економічних організацій (ЄОВС, ЄЕС та Євроатому) —
Європейської парламентської асамблеї. До повноважень цього органу було віднесено
здійснення контролю за виконавчими органами відповідних регіональних організацій
та виконання консультативних функцій. 

Парламентська асамблея зібралась у складі 142 членів на перше засідання в Страс-
бурзі 19 березня 1958 року. 30 березня 1962 року депутати Європейської парламентської
асамблеї прийняли рішення про зміну її назви на "Європейський Парламент".

За умовами Римського договору члени Європейської парламентської асамблеї по-
винні були обиратися громадянами держав, які ввійшли до складу Співтовариства, на
основі прямого і загального виборчого права за єдиною для всіх держав процедурою.
Аналогічний підхід до визначення порядку формування Асамблеї було закріплено у
відповідній конвенції Європейської парламентської
асамблеї, прийнятій у 1960 році. 

Однак на практиці до 1979 року депутати представ-
ницького органу ЄЕС обиралися непрямими виборами:
кожен національний парламент держав-учасниць у ме-
жах квот, відведених відповідній країні, обирав зі свого
складу представників до Європейської парламентської
асамблеї за системою, встановленою національним за-
конодавством. І лише у вересні 1976 року Радою ЄЕС бу-
ло схвалено Акт "Про вибори до Європейської парла-
ментської асамблеї загальними прямими виборами", по-
ложення якого, однак, були закріплені внутрішнім зако-
нодавством держав-учасниць лише у 1979 році.
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«ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ»

МІСЦЕ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 
В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Європейський Парламент є наднаціональним органом,
який представляє інтереси понад 370 мільйонів громадян дер-
жав-членів ЄС. 

У статті 4 Договору про Європейський Союз зазначено, що
здійснення завдань, покладених на Співтовариство забезпе-
чується:

— Європейським Парламентом
— Радою ЄС
— Комісією ЄС
— Судом ЄС
— Рахунковою палатою.
Серед них політичними органами є Рада, Комісія та Парла-

мент. При цьому лише в окремих випадках кожен з цих органів
може приймати самостійні рішення. На практиці ж вирішення
спільних проблем держав-членів Європейського Союзу здійснюється спільними зусиллями
декількох інституцій ЄС через різноманітні механізми погоджувального прийняття рішень.

СТРУКТУРА ТА ПОРЯДОК ДІЯЛЬНОСТІ 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 

Нормативно- § Регламент Європейського Парламенту
правова база § Програма діяльності Європейського Парламенту (щорічно затверд-

жується депутатами Європарламенту) 

Сесії § Європейський Парламент здійснює свою діяльність на постійній 
основі

§ Постійним місцезнаходженням Парламенту є Страсбург  (Франція),
окремі засідання проводяться у Брюсселі (Бельгія)

§ Чергові сесії Парламенту тривають від 1 до 2 тижнів
§ Позачергові сесії скликаються на вимогу більшості членів Парламен-

ту, Ради чи Комісії у Брюсселі і тривають не більше 2 днів
§ Щорічно проводиться 1 сесія Парламенту. Вона починається другого

вівторка березня
§ Щорічно проводиться 12 пленарних засідань у Страсбурзі. Засідання

є відкритими для громадськості

Рішення § Кворум (мінімальна кількість присутніх, необхідна для прийняття
рішень) становить не менше 1/3 від загального складу Парламенту

§ Рішення приймаються абсолютною більшістю всіх членів Європейсь-
кого Парламенту (тобто не менше, як 314 голосів). Для певних рішень
передбачені спеціальні процедури (висловлення негативної оцінки
діяльності Європейської комісії вимагає підтримки 2/3 депутатів). 

§ Зміст парламентських дебатів публікуються в офіційному виданні

Голова § Обирається на два з половиною роки шляхом таємного голосування
§ Кандидатура висувається політичними групами або не менше, ніж 32

депутатами. При формуванні органів та призначенні посадових осіб
Парламенту (Голови, віце-голів, квесторів) необхідно враховувати інте-
реси справедливого представництва держав-членів та політичних груп
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Структура та порядок діяльності Європейського Парламенту

§ Обирається на основі абсолютної більшості голосів (не менше, як по-
ловина загального складу). Якщо протягом трьох турів жоден канди-
дат не набере абсолютної більшості голосів, то на голосування висува-
ються дві кандидатури, які в третьому турі набрали найбільше голосів.
Якщо у четвертому турі кандидати набирають рівну кількість голосів,
то мандат на головування отримує старший з них

§ Здійснює керівництво роботою Парламенту та його органів. Відкриває,
зупиняє та закриває засідання. Слідкує за дотриманням Регламенту, за-
безпечує порядок, надає слово, оголошує голосування, повідомляє про
його результати, передає в комітети інформацію, яка їх стосується тощо

Бюро Парламенту § Складається з Голови, 14 віце-голів (здійснюють функції Голови під
час його тимчасової відсутності, а також тоді, коли той бере безпосе-
редню участь у дискусії) та 5 квесторів (наділені адміністративними та
дисциплінарними функціями. На відміну від Голови та віце-голів ма-
ють лише право дорадчого голосу)

§ Вирішує деякі фінансові, організаційні, адміністративні справи депу-
татів, організацій при Парламенті, його секретаріату та інших органів.
Вирішує питання, пов'язані з проведенням засідань, укладає штатний
розклад для Генерального секретаріату Європейського Парламенту,
розробляє проект бюджету Європейського Парламенту, дає вказівки
квесторам тощо 

Конференція § Складається з Голови Парламенту та керівників політичних груп
Голів (керівника політичної групи може представляти її член). Депутати,

які не входять до жодної з політичних груп Європейського Парла-
менту, делегують двох своїх представників, які однак не наділені пра-
вом голосу

§ Мета діяльності: досягнути згоди на рівні політичних сил у Парла-
менті; якщо її не досягнуто, проводиться голосування з урахуванням
кількості депутатів політичної групи 

§ Приймає рішення з питань організації роботи Парламенту і плану-
вання законодавчої діяльності. Вирішує питання, пов'язані з відноси-
нами Європейського Парламенту з іншими інституціями Європейсь-
кого Союзу, з національними парламентами держав-членів ЄС, з
іншими міжнародними організаціями та державами, які не є членами
ЄС. Пропонує свій проект порядку денного та наділена повноважен-
нями щодо визначення складу й компетенції комітетів, тимчасових
слідчих комісій, делегацій. Представляє пропозиції політичних груп з
вирішення адміністративних та бюджетних питань перед Бюро Пар-
ламенту. Визначає місця для депутатів у Європейському Парламенті
(оскільки депутати розміщуються в залі не по країнах, а по фракціях)

Конференція § Складається з керівників усіх пар-
ламентських комітетів — і  постій-
них, і тимчасових

§ Керівник обирається зі складу
конференції

§ Розробляють для Конференції
голів рекомендації щодо діяль-
ності комітетів та порядку денно-
го Європейського Парламенту

керівників
комітетів
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«ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ»

§ Виконує певні спеціальні завдання за дорученням Бюро та Конфе-
ренції голів 

Конференція § Складається з керівників усіх постійних міжпарламентських делегацій
керівників § Керівник обирається зі складу конференції
делегацій § Розробляє для Конференції голів рекомендації щодо діяльності

делегацій
§ Виконують певні спеціальні завдання за дорученням Бюро та Конфе-

ренції голів

Комітети § Діє 17 постійних комітетів, 20 міжпарламентських делегацій, 14 деле-
гацій для об'єднаних парламентських комітетів

§ Засідання у комітетах проводяться упродовж 1—2 тижнів щомісячно
§ Усередині комітетів обирається Бюро (складається з Голови та 2—3

віце-голів) та генеральний доповідач
§ Розглядають питання передані на їх обговорення, а також питання,

що винесено на порядок денний за їх власною ініціативою
§ Члени Європейської Комісії або їх повноважні представники ма-

ють звітувати перед відповідним комітетом у межах своєї компе-
тенції. Вони надають роз’яснення рішенням Комісії, поданих до
Ради документів, а також позиції, які Комісія відстоює в Євро-
пейській Раді

§ Відповідають за формулювання позиції Парламенту стосовно пропо-
зицій Європейської комісії, за підготовку запропонованих Парламен-
том поправок до будь-яких "спільних позицій", розроблених Євро-
пейською Радою та парламентських резолюцій, розроблених Парла-
ментом за власною ініціативою

Політичні групи § Маастрихтський договір 1992 року ввів у Договір про ЄС нову статтю,
яка закріпила формування політичних груп в Парламенті не на основі
національної чи національно-територіальної належності, а за
політичними інтересами

§ Регламент Європейського Парламенту закріплює, що політична гру-
па повинна включати депутатів більше, ніж однієї країни

§ Мінімальна кількість членів для створення політичної групи: 
— 23 особи — якщо складається з представників 2 держав-членів ЄС;
— 18 — якщо складається з представників 3 країн;
— 14 — якщо складається з представників 4 і більше держав

§ Забороняється членство більше, ніж в одній політичній групі

Комісії § Створюються на постійній або на тимчасовій основі
§ Створення тимчасових слідчих комісій було офіційно закріплено в

Амстердамському договорі.
Хоча самі тимчасові слідчі
комісії були створені раніше
на підставі спільної постанови
Парламенту, Ради та Комісії
(від 6 березня 1995 року)

§ Обираються пропорційно до
кількості політичних груп. Бе-
руться до уваги фактори гео-
графічного порядку
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Структура та порядок діяльності Європейського Парламенту

КОМІТЕТИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

Об'єднання депутатів у політичні партії та групи здійснюється на загальноєвропейсько-
му рівні. Це є обов'язковою передумовою для інтеграції всередині Союзу, формування євро-
пейської ідентичності і виявлення політичної волі його громадян. Сьогодні в Європейсько-
му Парламенті нараховується 7 політичних груп, до яких входить 593 депутати (на даний мо-
мент 33 депутати не входять до жодного з політичних об'єднань).

1. Êîì³òåò ç ïèòàíü çàêîðäîííèõ ñïðàâ, ïðàâ ëþäèíè, 
ñï³ëüíî¿ ïîë³òèêè áåçïåêè òà îáîðîíè (AFET)

2. Êîì³òåò ç ïèòàíü áþäæåòó (BUDG)

3. Êîì³òåò ç ïèòàíü áþäæåòíîãî êîíòðîëþ (CONT)

4. Êîì³òåò ç ïèòàíü ïðàâ ³ ñâîáîä ãðîìàäÿí, 
ñóäî÷èíñòâà òà âíóòð³øí³õ ñïðàâ (LIBE)

5. Êîì³òåò ç ïèòàíü åêîíîì³÷íî¿ òà âàëþòíî¿ ïîë³òèêè (ECON)

6. Êîì³òåò ç ïðàâîâèõ ïèòàíü òà âíóòð³øíüîãî ðèíêó (JURI)

7. Êîì³òåò ç ïèòàíü ïðîìèñëîâîñò³, çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³, 
äîñë³äæåíü òà åíåðãåòèêè (INDU)

8. Êîì³òåò ç ïèòàíü çàéíÿòîñò³ íàñåëåííÿ òà ñîö³àëüíèõ ñïðàâ (EMPL)

9. Êîì³òåò ç ïèòàíü äîâê³ëëÿ, îõîðîíè çäîðîâ'ÿ òà çàõèñòó 
ïðàâ ñïîæèâà÷³â (ENVI)

10. Êîì³òåò ç ïèòàíü ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà òà ðîçâèòêó (AGRI)

11. Êîì³òåò ç ïèòàíü ðèáíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ (PECH)

12. Êîì³òåò ç ïèòàíü ðåã³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè, òðàíñïîðòó òà òóðèçìó (REGI)

13. Êîì³òåò ç ïèòàíü êóëüòóðè, ìîëîä³, îñâ³òè, çàñîá³â ìàñîâî¿ 
³íôîðìàö³¿ òà ñïîðòó (CULT)

14. Êîì³òåò ç ïèòàíü ðîçâèòêó òà ñï³âïðàö³ (DEVE)

15. Êîì³òåò ç êîíñòèòóö³éíèõ ïèòàíü (AFCO)

16. Êîì³òåò ç ïèòàíü ïðàâ æ³íîê òà ð³âíèõ ìîæëèâîñòåé (FEMM)

17. Êîì³òåò ç ðîçãëÿäó ïåòèö³é (PETI)
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«ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ»

* Група мала назву "Європейський Радикальний Альянс/Райдуга"
** Група мала назву "Союз за Європу/Об'єднання Європейських Демократів"
*** Група мала назву "Незалежні за Європу Націй"

СКЛАД ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

На сьогодні Європарламент складається з 626 депутатів — представників держав-членів
Європейського Союзу (для порівняння: Загальна асамблея Європейського об'єднання
вугілля та сталі складалась з 78 депутатів, Парламентська асамблея в 1958 році — зі 142 депу-
татів). При цьому чисельність депутатського корпусу не є сталою, оскільки включення но-
вих держав до ЄС неодмінно призводить до змін квот представництва країн-членів та
відповідного зростання кількості депутатів. Тому існують всі підстави вважати, що протягом
наступних 20-40 років чисельність депутатського корпусу зросте у два рази (на сьогодні
країнами-кандидатами на вступ до Європейського Союзу є Болгарія, Кіпр, Чеська Рес-
публіка, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Румунія, Словацька Рес-
публіка, Словенія). 

Рівень представлення тієї чи іншої держави залежить не лише від кількості її населення,
але й від її впливу на вирішення спільних проблем держав ЄС. При цьому невеликі держави

отримують дещо більше місць, ніж повинні були б от-
римати за умови пропорційного представництва. Так,
якщо б мандати розподілялись між держави лише за оз-
накою їхньої густонаселеності, Федеративна Рес-
публіка Німеччина отримала б 137 депутатських ман-
датів, Великобританія — 98, тоді як Люксембург — 1
місце, а Фінляндія та Данія — по 9 місць. Відступ від
пропорційного представництва спрямований на захист
інтересів невеликих країн.

Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ/ãðóïà 1999 1994 1989 1984/1986 1979/1981

Íàðîäíà Ïàðò³ÿ ªâðîïè
233 181

121 116 117

ªâðîïåéñüê³ Äåìîêðàòè 34 67 63

Ïàðò³ÿ ªâðîïåéñüêèõ 
Ñîö³àë³ñò³â 180 215 180 164 125

ªâðîïåéñüêà Ë³áåðàëüíî-
äåìîêðàòè÷íà òà Ðåôîðì
Ïàðò³ÿ 50 44 49 50 38

Ãðóïà Çåëåíèõ
48

28 28 20* -

ªâðîïåéñüêèé Â³ëüíèé 
Àëüÿíñ 19* 14* -

Ãðóïà ªâðîïåéñüêèõ 
Îá'ºäíàíèõ Ë³âèõ/Çåëåí³ 
Ë³â³ Ñêàíäèíàâ³¿ 

42 34 28
47 48

Êîàë³ö³ÿ Ë³âèõ - - 14

Ñîþç çà ªâðîïó Íàö³é 30 54** 22** 30** 22**

Ãðóïà çà ªâðîïó 
Äåìîêðàò³é òà Ð³çíîìàí³òòÿ 16 20*** - - -

ªâðîïåéñüê³ Ïðàâ³ - - 17 17 -

²íø³ 27 31 10 7 21
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Склад Європейського Парламенту

ОСНОВНІ ВІХИ РОЗШИРЕННЯ ДЕПУТАТСЬКОГО СКЛАДУ 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ:

Ø 1 січня 1973 року з приєднанням до Європейського Союзу Данії, Ірландії та Великобри-
танії — кількість членів Європейського Парламенту зросла з 142 до 198 осіб

Ø 1 січня 1981 року з приєднанням Греції склад Європейського Парламенту поповнюється
24 делегованими грецьким парламентом представниками

Ø 1 січня 1986 року депутатський корпус розширюється з 434 членів до 518 за рахунок но-
вих, делегованих національними парламентами, представників — від Іспанії (60 осіб) та
Португалії (24 особи)

Ø Внаслідок об'єднання Західної та Східної Німеччини зростає величина їх квоти у Євро-
парламенті з 87 до 99 мандатів

Ø У результаті підвищення народжуваності в окремих
державах ЄС та відповідного збільшення населення
у червні 1994 року обиралось не 518, а 567 осіб

Ø Наступне розширення у 1995 році відбулося
внаслідок приєднання Австрії, Фінляндії та Швеції.
Кількість місць у Європейському Парламенті зрос-
ла до 626, якою залишається і дотепер

ÊÐÀ¯ÍÀ Ê²ËÜÊ²ÑÒÜ Ê²ËÜÊ²ÑÒÜ Ì²ÑÖÜ Ó 
ÍÀÑÅËÅÍÍß ªÂÐÎÏÀÐËÀÌÅÍÒ²

Àâñòð³ÿ 8 080 500 21

Áåëüã³ÿ 10 215 800 25

Âåëèêîáðèòàí³ÿ 59 247 000 87

Ãðåö³ÿ 10 545 100 25

Äàí³ÿ 5 312 200 16

²ðëàíä³ÿ 3 736 000 15

²ñïàí³ÿ 39 427 500 64

²òàë³ÿ 56 637 700 87

Ëþêñåìáóðã 429 100 6

Í³äåðëàíäè 15 752 300 31

Í³ìå÷÷èíà 82 095 500 99

Ïîðòóãàë³ÿ 9 977 000 25

Ô³íëÿíä³ÿ 5 162 900 16

Ôðàíö³ÿ 58 956 900 87

Øâåö³ÿ 8 850 100 22

ÐÀÇÎÌ 374 425 600 626
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«ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ»

ПОВНОВАЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

З часу заснування Європейського Парламенту його повноваження постійно розширю-
вались. На сьогодні можна виділити чотири основні сфери повноважень Європейського
Парламенту:

ОСНОВНІ СФЕРИ ПОВНОВАЖЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

Закріплення за Європейським Парламентом ви-
ключно контрольних та консультативних функцій
суттєво обмежило його вплив на вирішення ключо-
вих проблем держав-членів ЄС. Однак, завдяки
впровадженню Єдиним Європейським Актом у 1987
року та Договором про Європейський Союз від 1993
так званої "процедури співпраці", інституту "прий-
няття співрішення", а також наданню Європарла-
менту права на звернення до Комісії з ініціюванням
розробки проектів нормативно-правових актів (така
пропозиція вноситься на вимогу більшості депу-

татів), вплив Європарламенту на діяльність органів ЄС суттєво зріс. Хоча кількість кон-
сультативних висновків у загальній кількості прийнятих Європарламентом актів все ще
залишається значною.

Бюджетні повноваження
Європейський Союз, на відміну від більшості інших міжнародних організацій,

повністю фінансується за рахунок власних ресурсів. Бюджетний процес регулюється До-
говором про Європейський Союз та актами, прийнятими органами ЄС на розвиток його
положень (норми Договору мають загальний характер і їхнє пряме застосування є немож-
ливим). Основними учасниками бюджетного процесу є Комісія, Рада, Парламент (які ут-

ÇÀÊÎÍÎÄÀÂ×À

Êîíñóëüòàòèâíà
ïðîöåäóðà

Ïðîöåäóðà
ñï³âïðàö³

Ïðîöåäóðà
ñï³ëüíîãî

ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü

Ïðîöåäóðà
óõâàëåííÿ

ÁÞÄÆÅÒÍÀ

Ñõâàëþº ïðîåêò
â ö³ëîìó

Ãîòóº ïîïðàâêè

Çä³éñíþº
ïîòî÷íèé

êîíòðîëü çà
âèêîíàííÿì
áþäæåòó

Çàòâåðäæóº çâ³ò
ïðî âèêîíàííÿ

áþäæåòó

ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀ

Ïàðëàìåíòñüêà
â³äïîâ³äàëüí³ñòü

Êîì³ñ³¿

Òèì÷àñîâ³ êîì³ñ³¿ ç
ðîçñë³äóâàííÿ

Îìáóäñìåí
(Óïîâíîâàæåíèé ç

ïðàâ ëþäèíè)

²íôîðìàö³éíèé
êîíòðîëü çà

ä³ÿëüí³ñòþ Ðàäè òà
Êîì³ñ³¿

Ïðàâî íà ïîäà÷ó
³íäèâ³äóàëüíèõ òà

êîëåêòèâíèõ
ïåòèö³é

ÇÎÂÍ²ØÍÜÎÏÎË²ÒÈ×ÍÀ

Ïðàâî íà îòðèìàííÿ
³íôîðìàö³¿

Íåîáõ³äí³ñòü
êîíñóëüòàòèâíîãî

âèñíîâêó ªâðîïåéñüêîãî
Ïàðëàìåíòó äëÿ äåÿêèõ
ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â,
ÿê³ óêëàäàþòüñÿ Ðàäîþ

Ïðàâî ñõâàëåííÿ ÷è
íåñõâàëåííÿ ì³æíàðîäíèõ

óãîä ó ïðîöåäóð³
ñï³âïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ

Ï³äòðèìàííÿ ñòîñóíê³â ç
íàö³îíàëüíèìè

ïàðëàìåíòàìè êðà¿í

Îáãîâîðåííÿ ïðîáëåì
ì³æíàðîäíîãî õàðàêòåðó
íà ïëåíàðíèõ çàñ³äàííÿõ
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Повноваження Європейського Парламенту

ворюють бюджетний орган) та Рахункова палата (здійснює функцію бюджетного контро-
лю). Бюджетні повноваження Європейського Парламенту є досить значними і дають йо-
му можливість здійснювати вагомий вплив на політику Європейського Союзу.

Три основні рівні бюджетних повноважень Європейського Парламенту виглядають
наступним чином:

1. Розгляд та прийняття законопроекту
У процесі розгляду законопроекту Європейський

Парламент готує поправки. Договір про Європейський
Союз поділяє витрати на обов'язкові та необов'язкові.
Такий поділ пояснюється політичними факторами і
пов'язаний з розподілом бюджетних повноважень
відповідних інститутів Європейського Союзу.
§ Поправки, внесені Європейським Парламентом

щодо "необов'язкових витрат Європейського
Співтовариства" мають обов'язковий характер. До
них, зокрема, належать: адміністративні витрати
організацій Європейського Співтовариства, витрати у сфері науково-дослідниць-
кої, енергетичної, транспортної політики, охорони навколишнього середовища. У
1999 році їх загальна сума становила 46,3 % усіх бюджетних витрат. Проте, ці по-
правки не можуть виходити за межі загальних витрат, передбачених бюджетом.

§ Дорадчий характер мають поправки щодо "обов'язкових витрат" — витрат, чітко
регламентованих правовими нормами Європейського Співтовариства. До них, на-
приклад, належать гарантійні виплати аграрному сектору, компенсації та фінансо-
ва допомога державам-членам тощо. Вони можуть бути предметом розгляду у
Європейському Парламенті і, якщо Рада їх не відхилить необхідною кількістю го-
лосів, будуть вважатися прийнятими.

Європейський Парламент має право прийняти чи відхилити проект бюджету в цілому
та вимагати надання нового проекту. У минулому Європейський Парламент тричі відхи-
ляв запропоновані Комісією та Радою проекти бюджету: у 1974, 1984 та 1982 роках.

2. Поточний контроль за виконанням бюджету.
Комітет з питань бюджету здійснює поточний контроль за виконанням основного

фінансового плану шляхом розгляду щоквартальних звітів Комісії щодо поточного вико-
нання бюджету.

3. Затвердження звіту про виконання бюджету.
Парламент затверджує звіт про виконання бюджету на підставі поданих Рахунковою

палатою документів. Він має право схвалити чи відхилити звіт. Законодавством Євро-
пейського Союзу не визначено можливих наслідків відмови Парламенту затвердити звіт
Комісії. В історії Європейського Парламенту така ситуація вже мала місце щодо бюдже-
ту за 1982 рік. Вважається, що відмова затвердити звіт не означає винесення вотуму не-
довіри.

Контрольні повноваження
Парламентська відповідальність уряду: Європейський Парламент наділений значни-

ми повноваженнями у сфері контролю за діяльністю органів Європейського Союзу. 
Парламент бере активну участь у формуванні Європейської Комісії. Кандидат на по-

саду Голови Комісії висувається урядами країн-членів Європейського Союзу, проте він
повинен отримати згоду Європейського Парламенту (процедура інвеститури). Уряди дер-
жав-членів, за погодженням із кандидатом на посаду Голови, висувають пропозиції щодо
складу всієї Комісії. Парламент затверджує запропоновані кандидатури колегіально. За-
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вершальним етапом формування Комісії є призначення Голови та членів Комісії, яке
здійснюється за загальною згодою урядами держав-членів.

Європейський Парламент має право винести на розгляд питання висловлення вотуму
недовіри Комісії. Голосування з цього приводу є
відкритим і проводиться не раніше, ніж за 3 дні
після винесення на розгляд цього питання. Для
прийняття відповідного рішення необхідно набрати
більшість у дві третини поданих голосів.

Наслідком винесення незадовільної оцінки
діяльності Європейської Комісії є її розпуск (перед-
бачено частиною 2 статті 201 Договору про Євро-
пейський Союз). Отже, Європейська Комісія несе
лише колегіальну відповідальність перед Парламен-

том. Право винесення незадовільної оцінки діяльності конкретному члену Комісії не пе-
редбачене. Дотепер своїм правом висловлення вотуму недовіри Парламент скористався
лише кілька разів: було внесено 5 пропозицій розпуску Комісії, три з них поставлено на
голосування та жодну не підтримано.

Тимчасові комісії з розслідування: Договором про Європейський Союз передбачена
можливість створення при Європарламенті тимчасових комісій з розслідування. Вони
формуються на вимогу не менше, ніж однієї четвертої від загальної кількості депутатів
(156). Метою її діяльності є проведення розслідування у зв'язку з обвинуваченнями, ви-
сунутими на адресу певних інститутів та органів, щодо порушень законодавства Співто-
вариства. 

Не можуть створюватися комісії для розгляду питань, які є прерогативою Суду Євро-
пейського Союзу. 

Комісії створюються на певний термін або, за загальним правилом, до моменту ого-
лошення звіту за результатами своєї діяльності. Одну з таких комісій було створено з ме-
тою розгляду справи щодо відповідальності Співтовариства за несвоєчасне вжиття за-
ходів під час епідемії "коров'ячого сказу" у Великобританії. Проте, в установчих догово-
рах не передбачено конкретних наслідків у разі виявлення порушень.

Омбудсмен (Уповноважений з прав людини): призначається на посаду Європейським
Парламентом на термін його повноважень (5 років). Омбудсмен залишає свою посаду:
після закінчення терміну повноважень; за особистою заявою про відставку; за рішенням
Суду ЄС. До повноважень цієї особи віднесено прийняття скарг від громадян Європейсь-
кого Союзу, інших фізичних чи юридичних осіб, які перебувають під юрисдикцією дер-
жав-членів. Подання скарг допускається щодо недоліків управлінської діяльності органів
ЄС, якщо скарга не може бути розглянута Судом ЄС. 

Омбудсмен проводить незалежне розслідування, базуючись на відповідних скаргах чи
за власною ініціативою. За результатами розслідування надається звіт у відповідні інсти-
тути чи органи, які протягом 3 місяців зобов'язані вжити заходів для усунення порушень.
Підсумковий звіт подається до Парламенту, зацікавленим органам та інститутам, а також
особі, яка подавала скаргу. Щорічно в Європейський Парламент подається звіт про
діяльність омбудсмена.

Інформаційний контроль за діяльністю Комісії та Ради: Європейський Парламент
наділений правом на отримання інформації щодо діяльності Ради та Комісії. 

Комісія та Рада зобов'язані:
§ захищати свої пропозиції перед Парламентом; 
§ надавати звіт про свою поточну діяльність та підсумковий річний звіт про

діяльність Європейського Союзу;
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§ відповідати на усні та письмові запити парламентарів.
Після заслуховування відповідних звітів проводиться обговорення діяльності Ради та

Комісії. Депутати активно користуються своїм правом ставити питання. Як свідчить
практика, більшість з них звертається до Комісії (наприклад, протягом 1998 року було
поставлено 4014 запитань у письмовій формі. З них 3737 — Комісії, а 377 — Раді). Усні за-
питання ставляться під час години запитань і відповідей та в ході пленарних засідань.

Право на подачу індивідуальних чи колективних петицій (звернень) мають:
§ всі громадяни Європейського Союзу;
§ всі фізичні та юридичні особи, які проживають чи зареєстро-

вані в будь-якій державі-члені Європейського Союзу.
Внесена петиція підлягає розгляду на засіданнях Парламенту.

Проте, передбачено дві обов'язкові вимоги для таких звернень:
§ вони повинні стосуватися сфери, що входить у компетенцію

Співтовариства;
§ дії, які оскаржуються, повинні безпосередньо торкатись осо-

би, яка звертається.

Повноваження у зовнішньополітичний сфері
Повноваження Європейського Парламенту у зовнішньо-

політичній діяльності ЄС значно розширились після підписання Маастрихтського та Ам-
стердамського договорів. Перш за все Парламент має право на отримання інформації:
Рада та Комісія зобов'язані інформувати його про всі найважливіші зовнішньополітичні
події (міжнародні переговори, підготування та укладення міжнародних угод), які потім
обговорюються і дискутуються на пленарних засіданнях.

Обговорення проблемних питань міжнародної спільноти в ході пленарних засідань
становить значну частину діяльності Парламенту. Питання на обговорення виносяться за
ініціативою окремих депутатів, парламентських груп чи комітетів. Після відповідного
розгляду приймаються декларації, які проте не мають обов'язкової юридичної сили.

Передбачено окремі випадки, коли укладанню міжнародного договору передує отри-
мання консультативного висновку Парламенту, а набуття чинності певних міжнародних
угод залежить від їх схвалення. Наприклад, держава, що бажає приєднатися до Євро-
пейського Союзу, звертається з відповідною заявою до Ради. Відповідне рішення прий-
мається Радою на основі принципу одноголосності після консультацій з Комісією і отри-
мання висновку Європейського Парламенту (приймається абсолютною більшістю го-
лосів від усього складу).
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ВИБОРИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

Спільні для всіх держав-членів ЄС засади виборів представників до Європейського
Парламенту визначаються Актом про вибори від 20 вересня 1976 року. Хоча положення
останнього мають виключно рекомендаційний характер, більшість з них на сьогодні
включено до національного виборчого законодавства країн-членів.

Актом про вибори передбачено, що формування Європейського Парламенту повин-
но здійснюватися безпосередньо громадянами держав, які входять до складу ЄС, на ос-
нові системи пропорційного представництва політичних партій. Членам Європейського
Союзу дозволено визначати величину загороджувального бар'єру. Остання, однак, не мо-
же перевищувати 5 % голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.

Державам ЄС рекомендовано створити умови для того, щоб участь у виборах могли
взяти громадяни інших країн, які входять до складу Союзу. Щоправда, вони можуть ре-
алізувати належні їм виборчі права лише за умови включення до списків виборців
відповідної держави. Не можуть брати участі у виборах особи, яких позбавлено права го-
лосу законодавством держави, в якій вони проживають або громадянами якої вони є.

Право бути обраним до Європарламенту мають громадяни держав-членів ЄС, які до-
сягли віку, передбаченого національним законодавством, та не обмежені у виборчих
правах. При цьому законодавством держави, у якій проживають кандидати — громадя-
ни інших країн Євросоюзу, повинні бути встановлені однакові вимоги для всіх претен-
дентів на місця у Європейському Парламенті, незалежно від їхнього громадянства або
походження. 

Актом визначено перелік посад, обіймання яких є підставою для припинення депу-
татських повноважень у Європарламенті. Так, не дозволяється суміщення мандату з по-
садами в інших органах ЄС (Раді, Комісії тощо), а також зі службою в органах виконав-
чої влади будь-якої держави, яка входить до складу Європейського Союзу. 

Акт про вибори до Європейського Парламенту дозволяє брати участь у голосуванні
на виборах лише один раз. Дата проведення виборів може встановлюватися національ-
ним законодавством, але день голосування не може припадати на перші три дні тиж-
ня. Підрахунок голосів виборців у державах ЄС повинен розпочинатися лише після за-
криття останньої виборчої дільниці на території Союзу. Новообраний Європарламент
повинен приступити до роботи першого вівторка після закінчення одного місяця з дня
голосування. 

Необхідно відзначити, що Європейським Парламентом було розроблено перелік за-
гальних принципів проведення виборів депутатів до цього органу на виборах 2004 та 2009
років. Зокрема, державам-членам співтовариства рекомендовано проводити вибори за
пропорційною системою, яка б забезпечувала максимальну відповідність волевиявлення
громадян результатам виборів. При цьому в державах з населенням більше 20 000 000 чо-
ловік рекомендовано утворити загальнонаціональні багатомандатні виборчі округи. Ха-
рактерним є те, що вибори до Європарламенту 2009 року передбачається проводити у ба-
гатомандатному загальноєвропейському виборчому окрузі, межі якого збігатимуться з
кордонами Європейського Союзу.
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Вибори до Європейського Парламенту за законодавством держав-членів ЄС

ВИБОРИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 
ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ ЄС

Ïðàâî
ãîëîñó

Ïðàâî
áóòè
îáðàíèì

Ïðàâî ãîëîñó ìàþòü
ãðîìàäÿíè, ÿêèì íà
äåíü ïðîâåäåííÿ
âèáîð³â âèïîâíèëîñü
18 ðîê³â

Äî ó÷àñò³ â
ãîëîñóâàíí³
äîïóñêàþòüñÿ
ãðîìàäÿíè ³íøèõ
äåðæàâ-÷ëåí³â
ªâðîïåéñüêîãî
Ñîþçó:

Ïðàâî ãîëîñó ìàþòü
ãðîìàäÿíè, ÿê³
ïîñò³éíî ïðîæèâàþòü
çà êîðäîíîì

Ì³í³ìàëüíèé â³ê

Ãðîìàäÿíñòâî
äåðæàâè — ÷ëåíà ªÑ

Çà óìîâè âêëþ÷åííÿ äî ñïèñê³â
âèáîðö³â

Ëèøå çà óìîâè ïîñò³éíîãî ïðî-
æèâàííÿ íà òåðèòîð³¿ âèáîð÷îãî
îêðóãó

Çà óìîâè íàÿâíîñò³ ì³ñöÿ ïðî-
æèâàííÿ íà òåðèòîð³¿ âèáîð÷îãî
îêðóãó

Çà óìîâè ïðîæèâàííÿ âèêëþ÷íî
íà òåðèòîð³¿ äåðæàâè-÷ëåíà ªÑ

Çà óìîâè ïðîæèâàííÿ íà òåðè-
òîð³¿ áóäü-ÿêî¿ äåðæàâè

Çà óìîâè ïðîæèâàííÿ çà êîðäî-
íîì íå á³ëüøå 10 ðîê³â

18 ðîê³â

19 ðîê³â

21 ð³ê

23 ðîêè

25 ðîê³â

Âñ³ äåðæàâè — ÷ëåíè
ªÑ

Àâñòð³ÿ
Âåëèêîáðèòàí³ÿ
Äàí³ÿ
²ðëàíä³ÿ
Í³äåðëàíäè
Øâåö³ÿ

Áåëüã³ÿ
Ãðåö³ÿ
²ñïàí³ÿ
²òàë³ÿ
Ëþêñåìáóðã
Í³ìå÷÷èíà
Ïîðòóãàë³ÿ

Ô³íëÿíä³ÿ
Ôðàíö³ÿ

Àâñòð³ÿ
Äàí³ÿ
Í³äåðëàíäè
Ïîðòóãàë³ÿ

Áåëüã³ÿ
Ãðåö³ÿ
²ñïàí³ÿ
²òàë³ÿ
Ôðàíö³ÿ
Øâåö³ÿ

Í³ìå÷÷èíà

Äàí³ÿ
²ñïàí³ÿ
Í³äåðëàíäè
Í³ìå÷÷èíà
Ïîðòóãàë³ÿ
Ô³íëÿíä³ÿ
Øâåö³ÿ

Àâñòð³ÿ

Áåëüã³ÿ
Âåëèêîáðèòàí³ÿ
Ãðåö³ÿ
²ðëàíä³ÿ
Ëþêñåìáóðã

Ôðàíö³ÿ

²òàë³ÿ

Âñ³ äåðæàâè ªÑ
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Ðåºñòðàö³ÿ
êàíäèäàò³â

Âèáîð÷à
ñèñòåìà

Ðåºñòðàö³ÿ ñïèñêó

Âèáîð÷³ îêðóãè

Çàãîðîäæóâàëüíèé
áàð'ºð

Ï³äðàõóíîê ãîëîñ³â

Çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ ïîäàí-
íÿ ïàðò³ºþ ñïèñêó êàíäèäàò³â

Çä³éñíþºòüñÿ âèêëþ÷íî çà óìî-
âè ï³äòðèìêè âèñóâàííÿ ñïèñêó
âèáîðöÿìè, ÿê³ ïðîæèâàþòü ó
â³äïîâ³äíîìó âèáîð÷îìó îêðóç³

Çä³éñíþºòüñÿ ï³ñëÿ çáîðó
ïàðò³ºþ âñòàíîâëåíî¿ ê³ëüêîñò³
ï³äïèñ³â òà âíåñåííÿ âèáîð÷î¿
çàñòàâè

Âèáîðè â³äáóâàþòüñÿ ó ºäèíîìó
çàãàëüíîäåðæàâíîìó âèáîð÷îìó
îêðóç³

Âèáîðè ïðîâîäÿòüñÿ ó äåê³ëüêîõ
áàãàòîìàíäàòíèõ îêðóãàõ

Íå ïåðåäáà÷åíèé

3%

4%

5%

Ê³ëüê³ñòü ìàíäàò³â, ÿê³ îòðèìóº êîæ-
íà ç ïàðò³é ó ªâðîïàðëàìåíò³, âèç-
íà÷àºòüñÿ øëÿõîì ä³ëåííÿ ãîëîñ³â,
ïîäàíèõ çà êîæíèé ñïèñîê ó
â³äïîâ³äíîìó îêðóç³ íà 1; 2; 3; 4; 5 ³
òàê äàë³. Ì³ñöÿ íàäàþòüñÿ òèì
ïàðò³ÿì, ÿê³ â ðåçóëüòàò³ òàêîãî ðîç-
ïîä³ëó îòðèìàëè íàéá³ëüø³ ÷àñòêè

Ãðåö³ÿ
Äàí³ÿ
Í³ìå÷÷èíà
Øâåö³ÿ

Àâñòð³ÿ
Áåëüã³ÿ
Âåëèêîáðèòàí³ÿ
²ðëàíä³ÿ²ñïàí³ÿ
²òàë³ÿ
Ëþêñåìáóðã
Í³äåðëàíäè
Ïîðòóãàë³ÿ
Ô³íëÿíä³ÿ
Ôðàíö³ÿ

Âåëèêîáðèòàí³ÿ
²ðëàíä³ÿ
Í³äåðëàíäè
Ôðàíö³ÿ

Àâñòð³ÿ
Ãðåö³ÿ
Äàí³ÿ
²ñïàí³ÿ
Ëþêñåìáóðã
Í³äåðëàíäè
Ïîðòóãàë³ÿ
Ôðàíö³ÿ
Øâåö³ÿ

Áåëüã³ÿ
Âåëèêîáðèòàí³ÿ
²ðëàíä³ÿ
²òàë³ÿ
Í³ìå÷÷èíà
Ô³íëÿíä³ÿ

²ñïàí³ÿ
²òàë³ÿ
Ëþêñåìáóðã
Í³äåðëàíäè
Ïîðòóãàë³ÿ
Ô³íëÿíä³ÿ
Áåëüã³ÿ
Âåëèêîáðèòàí³ÿ
Äàí³ÿ
²ðëàíä³ÿ

Ãðåö³ÿ

Àâñòð³ÿ
Øâåö³ÿ

Í³ìå÷÷èíà
Ôðàíö³ÿ

Àâñòð³ÿ
Áåëüã³ÿ
Âåëèêîáðèòàí³ÿ
Äàí³ÿ
²ñïàí³ÿ
Í³äåðëàíäè
Ïîðòóãàë³ÿ
Ô³íëÿíä³ÿ



«

«
«

«
«

«
« «

«
««

«

19

Вибори до Європейського Парламенту за законодавством держав-членів ЄС

Ðîçïîä³ë
âàêàíòíèõ
ì³ñöü ó
ªâðîïàð-
ëàìåíò³

Îñêàðæåí-
íÿ ðåçóëü-
òàò³â âè-
áîð³â

Ïîðÿäîê ðîçïîä³ëó
ìàíäàò³â ì³æ
êàíäèäàòàìè ó ñïèñêó

²íø³ ìåòîäè ï³äðàõóíêó ãîëîñ³â

Çà ïîðÿäêîì ðîçòàøóâàííÿ êàí-
äèäàò³â ó ñïèñêó

Ìàíäàòè ðîçïîä³ëÿþòüñÿ ì³æ
êàíäèäàòàìè çàëåæíî â³ä
ê³ëüêîñò³ íàäàíèõ ¿ì âèáîðöÿìè
ïåðåâàã (ïðåôåðåíö³â)

Ì³ñöÿ, ÿê³ ñòàëè âàêàíòíèìè
ï³ñëÿ ïðèïèíåííÿ âèêîíàííÿ
â³äïîâ³äíèìè äåïóòàòàìè ñâî¿õ
ïîâíîâàæåíü, ïåðåäàþòüñÿ íà-
ñòóïíèì çà ïîðÿäêîì ðîçòàøó-
âàííÿ ó ñïèñêó êàíäèäàòàì

Ì³ñöÿ, ÿê³ ñòàëè âàêàíòíèìè
ï³ñëÿ ïðèïèíåííÿ âèêîíàííÿ
â³äïîâ³äíèìè äåïóòàòàìè ñâî¿õ
ïîâíîâàæåíü, ïåðåäàþòüñÿ çà-
ñòóïíèêàì äåïóòàò³â

Ðåçóëüòàòè âèáîð³â îñêàðæóþòü-
ñÿ â ñïåö³àëüíîìó ïàðëàìåíò-
ñüêîìó êîì³òåò³

Ðåçóëüòàòè âèáîð³â ìîæóòü áóòè
îñêàðæåí³ â ñóä³

Ðåçóëüòàòè âèáîð³â ìîæóòü áóòè
îñêàðæåí³ â Öåíòðàëüí³é âèáîð-
÷³é êîì³ñ³¿

Ðåçóëüòàòè âèáîð³â ìîæóòü áó-
òè îñêàðæåí³ â îðãàí³,
ñïåö³àëüíî óòâîðåíîìó äëÿ
ðîçãëÿäó ñïîð³â ì³æ ó÷àñíèêà-
ìè âèáîð÷îãî ïðîöåñó

Ôðàíö³ÿ

Ãðåö³ÿ
²ðëàíä³ÿ
²òàë³ÿ
Ëþêñåìáóðã
Í³ìå÷÷èíà
Øâåö³ÿ

Ãðåö³ÿ
²ñïàí³ÿ
Í³ìå÷÷èíà
Ïîðòóãàë³ÿ
Ôðàíö³ÿ

Àâñòð³ÿ
Áåëüã³ÿ
Âåëèêîáðèòàí³ÿ
Äàí³ÿ
²ðëàíä³ÿ
²òàë³ÿ
Ëþêñåìáóðã
Í³äåðëàíäè
Ô³íëÿíä³ÿ
Øâåö³ÿ

Àâñòð³ÿ
Âåëèêîáðèòàí³ÿ
Äàí³ÿ
²òàë³ÿ
Ëþêñåìáóðã
Í³äåðëàíäè
Ïîðòóãàë³ÿ
Ô³íëÿíä³ÿ
Ôðàíö³ÿ

Áåëüã³ÿ
²ðëàíä³ÿ
²ñïàí³ÿ
Í³ìå÷÷èíà
Øâåö³ÿ

Äàí³ÿ
Ëþêñåìáóðã
Í³ìå÷÷èíà

Àâñòð³ÿ
Áåëüã³ÿ
Âåëèêîáðèòàí³ÿ
²ðëàíä³ÿ
²òàë³ÿ
Ô³íëÿíä³ÿ
Ôðàíö³ÿ

²ñïàí³ÿ

Ïîðòóãàë³ÿ
Øâåö³ÿ
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«ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ»

РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 

ПОЛІТИЧНІ ГРУПИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПАРЛАМЕНТІ 
(за результатами виборів 10—13 червня 1999 року)

ПОЛІТИЧНІ ГРУПИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПАРЛАМЕНТІ 
(станом на лютий 2002 року)

ÍÏª ÏªÑ ªËÄÏÐ Çåëåí³ ÃªÎË ÑªÍ ÃªÄÐ Íåçàëåæí³ ÐÀÇÎÌ

Àâñòð³ÿ 7 7 - 2 - - - 5 21

Áåëüã³ÿ 6 5 5 7 - - - 2 25

Âåëèêî-
áðèòàí³ÿ 36 29 11 6 - - 2 3 87

Ãðåö³ÿ 9 9 - - 7 - - - 25

Äàí³ÿ 1 2 6 - 2 1 4 - 16

²ðëàíä³ÿ 5 1 1 2 - 6 - - 15

²ñïàí³ÿ 28 24 3 4 4 - - 1 64

²òàë³ÿ 35 16 8 2 6 10 - 10 87

Ëþêñåìáóðã 2 2 1 1 - - - - 6

Í³äåðëàíäè 9 6 8 4 1 - 3 - 31

Í³ìå÷÷èíà 53 35 - 4 7 - - - 99

Ïîðòóãàë³ÿ 9 12 - - 2 2 - - 25

Ô³íëÿíä³ÿ 5 3 5 2 1 - - - 16

Ôðàíö³ÿ 21 22 - 9 11 3 9 12 87

Øâåö³ÿ 7 6 4 2 3 - - - 22

ÐÀÇÎÌ 233 179 52 45 44 22 18 33 626

Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ/ãðóïà Ñêîðî÷åííÿ Ê³ëüê³ñòü
(³äåîëîã³÷íèé íàïðÿì) ì³ñöü

Íàðîäíà Ïàðò³ÿ ªâðîïè/ªâðîïåéñüê³ Äåìîêðàòè
(õðèñòèÿíñüêî-äåìîêðàòè÷íèé, êîíñåðâàòèâíèé) ÍÏª 233

Ïàðò³ÿ ªâðîïåéñüêèõ Ñîö³àë³ñò³â
(ñîö³àë-äåìîêðàòè÷íèé,  ñîö³àë³ñòè÷íèé) ÏªÑ 180

ªâðîïåéñüêà Ë³áåðàëüíî-Äåìîêðàòè÷íà 
òà Ðåôîðì Ïàðò³ÿ (ë³áåðàëüíèé, öåíòðèñòñüêèé) ªËÄÐÏ 50

Ãðóïà Çåëåíèõ/ªâðîïåéñüêèé Â³ëüíèé Àëüÿíñ
(åêîëîã³÷íèé, ðåã³îíàë³ñòñüêèé) Çåëåí³ 48

Ãðóïà ªâðîïåéñüêèõ Îá'ºäíàíèõ Ë³âèõ/Çåëåí³ 
Ë³â³ Ñêàíäèíàâ³¿ (ñîö³àë³ñòè÷íèé, êîìóí³ñòè÷íèé) ÃªÎË 42

Ñîþç çà ªâðîïó Íàö³é
(íàö³îíàë³ñòè÷íèé, êîíñåðâàòèâíèé) ÑªÍ 30

Ãðóïà çà ªâðîïó Äåìîêðàò³é òà Ð³çíîìàí³òòÿ
(àíòèºâðîïåéñüêèé) ÃªÄÐ 16

Íåçàëåæí³ êàíäèäàòè Íåçàëåæí³ 27

ÐÀÇÎÌ 626
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Результати виборів до Європейського Парламенту

ВИБОРЧА АКТИВНІСТЬ ПІД ЧАС ВИБОРІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ
у 1994 та 1999 роках

* Участь у голосуванні є обов'язковою

ВИБОРЧА АКТИВНІСТЬ НА ВИБОРАХ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ
(1979—1999) (ó %)

* Вибори відбулись у 1996 році
** Вибори відбулись у 1981 році
*** Вибори відбулись у 1987 році

Êðà¿íà Ê³ëüê³ñòü Ê³ëüê³ñòü Ê³ëüê³ñòü îñ³á, % îñ³á, % îñ³á,
ì³ñöü âèáîðö³â ÿê³ âçÿëè ó÷àñòü ÿê³ âçÿëè ó÷àñòü ÿê³ âçÿëè ó÷àñòü

(1999 ð³ê) ó ãîëîñóâàíí³ ó ãîëîñóâàíí³ ó ãîëîñóâàíí³
(1999 ð³ê) (1999 ð³ê) (1994 ð³ê)

Àâñòð³ÿ 21 5 847 605 2 865 977 49 % 67,7 %

Áåëüã³ÿ* 25 7 343 466 6 686 222 91 % 90,7 %

Âåëèêî-
áðèòàí³ÿ 87 44 499 329 10 689 847 24 % 36,4 %

Ãðåö³ÿ* 25 8 912 901 6 712 684 75,3 % 80,4 %

Äàí³ÿ 16 4 012 440 2 021 922 50,4 % 52,9 %

²ðëàíä³ÿ 15 2 836 596 1 438 287 50,2 % 44 %

²ñïàí³ÿ 64 32 944 451 21 209 685 64,4 % 59,1 %

²òàë³ÿ 87 49 309 064 34 910 815 70,8 % 74,8 %

Ëþêñåìáóðã* 6 216 512 185 768 85,8 % 88,5 %

Í³äåðëàíäè 31 11 855 000 3 544 408 29,9 % 35,6 %

Í³ìå÷÷èíà 99 60 766 241 27 472 760 45,2 % 60 %

Ïîðòóãàë³ÿ 25 8 752 953 3 460 777 40,4 % 35,5 %

Ô³íëÿíä³ÿ 16 4 141 098 1 247 685 30,1 % 57,6 %

Ôðàíö³ÿ 87 40 129 780 18 765 259 46,8 % 52,7 %

Øâåö³ÿ 22 6 664 205 2 588 514 38,8 % 41,6 %

ÐÀÇÎÌ 626 288 231 641 143 800 610 49,9 % 56,9 %

1979 1984 1989 1994 1999

Àâñòð³ÿ - - - 67,7* 49

Áåëüã³ÿ 91,6 92,2 90,7 90,7 91

Âåëèêîáðèòàí³ÿ 31,6 32,6 36,2 36,4 24

Ãðåö³ÿ 78,6** 77,2 79,9 80,4 75,3

Äàí³ÿ 47,1 52,3 46,1 52,9 50,4

²ðëàíä³ÿ 63,6 47,6 68,3 44 50,7

²ñïàí³ÿ - 68,9*** 54,8 59,1 64,4

²òàë³ÿ 85,5 83,9 81,5 74,8 70,8

Ëþêñåìáóðã 88,9 87 87,4 88,5 85,8

Í³äåðëàíäè 57,8 50,5 47,2 35,6 29,9

Í³ìå÷÷èíà 65,7 56,8 62,4 60 45,2

Ïîðòóãàë³ÿ - 72,2*** 51,1 35,5 40,4

Ô³íëÿíä³ÿ - - - 57,6* 30,1

Ôðàíö³ÿ 60,7 56,7 48,7 52,7 46,8

Øâåö³ÿ - - - 41,6* 38,8

ÇÀÃÀËÎÌ ÏÎ ªÑ 63 61 58,5 56,9 49,9
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«ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ»

ЖІНКИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПАРЛАМЕНТІ

ОНОВЛЕННЯ СКЛАДУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ
(за результатами виборів 1999 року)

Ê³ëüê³ñòü ó % äî çàãàëüíî¿ Ê³ëüê³ñòü ó % äî çàãàëüíî¿
ªâðîïàðëàìåíò³ ê³ëüêîñò³ ÷ëåí³â ªâðîïàðëàìåíò³ ê³ëüêîñò³ ÷ëåí³â

(1994—1999) (1999—2004)

Àâñòð³ÿ 7 33 % 8 38 %

Áåëüã³ÿ 8 32 % 8 32 %

Âåëèêî-
áðèòàí³ÿ 15 17 % 21 24 %

Ãðåö³ÿ 4 16 % 4 16 %

Äàí³ÿ 7 44 % 6 38 %

²ðëàíä³ÿ 3 20 % 5 33 %

²ñïàí³ÿ 21 33 % 22 34 %

²òàë³ÿ 10 11 % 8 9 %

Ëþêñåìáóðã 3 50 % 0 0 %

Í³äåðëàíäè 10 32 % 11 35 %

Í³ìå÷÷èíà 34 34 % 36 36 %

Ïîðòóãàë³ÿ 3 12 % 5 20%

Ô³íëÿíä³ÿ 8 50 % 7 44 %

Ôðàíö³ÿ 27 31 % 35 34 %

Øâåö³ÿ 9 45 % 9 45 %

ÐÀÇÎÌ 169 27 % 185 29,5 %

Íîâ³ Ïîâòîðíî Ðàçîì % íîâèõ ÷ëåí³â 
÷ëåíè îáðàí³ ÷ëåíè äî çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³

Àâñòð³ÿ 6 15 21 28,6 %

Áåëüã³ÿ 14 11 25 56 %

Âåëèêî-
áðèòàí³ÿ 50 37 87 57,5 %

Ãðåö³ÿ 16 9 25 64 %

Äàí³ÿ 8 8 16 50 %

²ðëàíä³ÿ 3 12 15 20 %

²ñïàí³ÿ 31 33 64 48,4 %

²òàë³ÿ 67 20 87 77,6 %

Ëþêñåìáóðã 5 1 6 83,3 %

Í³äåðëàíäè 18 13 31 58,1 %

Í³ìå÷÷èíà 30 69 99 30,3 %

Ïîðòóãàë³ÿ 15 10 25 60 %

Ô³íëÿíä³ÿ 7 9 16 43,8 %

Ôðàíö³ÿ 60 27 87 69 %

Øâåö³ÿ 10 12 22 45,5 %

ÐÀÇÎÌ 340 286 626 52 %
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Порядок проведення та результати виборів членів Європейського Парламенту у країнах ЄС

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ЧЛЕНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 
ПАРЛАМЕНТУ У КРАЇНАХ ЄС

АВСТРІЯ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

Дата останніх § 13 червня 1999 року
виборів

Правова § Конституційний закон Австрійської Федерації 1929 року (з по-
основа правками від 1994 року)

§ Федеральний закон про вибори до Європейського Парламенту від 21
січня 1996 року

Виборча § Вибори проводяться у загальнодержавному виборчому окрузі, в
система якому обирається 21 депутат

§ Виборці можуть голосувати за списки політичних партій (партійних блоків),
а також за окремих кандидатів у списку. Виборець має лише один голос

§ Розподіл місць між партіями здійснюється пропорційно до кількості го-
лосів, поданих за партійні списки. Для визначення кількості мандатів, які
отримують політичні партії у Європейському парламенті, голоси, подані
за кожен список, послідовно діляться на 1; 2; 3; 4 і так далі. При цьому
мандати надаються тим партіям, які в результаті ділення отримують 21 (за
кількістю місць) найбільшу частку

§ Партії, за списки яких проголосувало менше 4 % виборців, не беруть
участі у розподілі депутатських мандатів (виборчий бар'єр)

§ Мандати, отримані партією, розподіляються між кандидатами у списку
пропорційно до кількості наданих кожному кандидату переваг виборців

Висування та § Висування кандидатів здійснюється політичними партіями та виборчи-
реєстрація ми блоками шляхом реєстрації списків кандидатів
кандидатів § Партійні списки реєструються не пізніше, ніж за 24 дні до проведення виборів

§ Висування кандидата повинно бути підтримане 1 представником Австрії
у Європарламенті, або 3 депутатами Національної Ради Австрії, або
підписами 2 600 виборців

§ Кожна партія повинна відшкодувати державі витрати, пов'язані з друком
виборчих бюлетенів. Розмір відшкодування становить 50 000 австрій-
ських шилінгів (3633 ̂ )

Право голосу § Мінімальний вік — 18 років
§ Громадянство Австрії або іншої держави-члена ЄС
§ Громадяни Австрії, які проживають за кордоном, можуть голосувати

поштою

Ðàçîì Æ³íêè ×îëîâ³êè

×èñåëüí³ñòü íàñåëåííÿ 8 080 500 4 155 700 3 924 800

Ê³ëüê³ñòü ãðîìàäÿí äåðæàâ — ÷ëåí³â 
ªÑ, ÿê³ ïðîæèâàþòü íà òåðèòîð³¿ êðà¿íè 94 000 - -

Ê³ëüê³ñòü âèáîðö³â 6 416 100 3 343 700 3 072 400

Ê³ëüê³ñòü ì³ñöü ó ªâðîïàðëàìåíò³ 21

Ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ íà îäíå 
ì³ñöå â ªâðîïàðëàìåíò³ 384 786
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«ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ»

§ Участь у голосуванні не є обов’язковою

Вимоги до § Мінімальний вік — 19 років. Громадяни держав-членів ЄС можуть
кандидата висувати свої кандидатури на виборах після досягнення віку, встановле-

ного законодавством держав, громадянами яких вони є
§ Громадянство держави, яка входить до складу ЄС

Несумісність § Представники Австрії у Європарламенті не можуть суміщати свої посади
з посадами у виконавчих органах Євросоюзу, в уряді Австрії, судді Кон-
ституційного або Адміністративного Суду Австрії, Голови або заступника
Голови Палати Аудиторів, Уповноваженого Парламенту з прав людини,
керівника комерційного підприємства або закладу медичного страхування

Виборча § Ефірний час на державних каналах теле- і радіомовлення роз-
кампанія поділяється між політичними партіями пропорційно до кількості місць у

Національній Раді (нижня палата національного парламенту), отриманих
ними на останніх виборах

§ Розміщення політичної реклами у друкованих засобах масової інформації
здійснюється на платній основі

§ Дата початку передвиборної агітації законодавством не встановлена
§ Опитування громадської думки в день голосування заборонені

Голосування, § Час голосування визначається місцевими виборчими комісіями
підрахунок § Підрахунок голосів починається о 22 годині
голосів та § Попередні результати виборів оголошуються протягом першої
оприлюднення доби після виборів
результатів 
виборів

РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 
(національні партії, які здобули перемогу на виборах 1994 та 1999 років, 

а також політичні групи всередині Європарламенту, до яких вони приєднались)

Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ Ñêîðî- % ãîëîñ³â Ê³ëüê³ñòü % ãîëîñ³â Ê³ëüê³ñòü Ïîë³òè÷íà ãðóïà
Àâñòð³¿ ÷åííÿ (1994) ì³ñöü (1999) ì³ñöü ó ñêëàä³ ªâðî-

(1994) (1999) ïàðëàìåíòó

Àâñòð³éñüêà ÀÍÏ 29,6 7 30,6 7 Íàðîäíà Ïàðò³ÿ
Íàðîäíà ªâðîïè (ÍÏª)
Ïàðò³ÿ 
(êîíñåðâàòèâíèé)

Ñîö³àë-
Äåìîêðàòè÷íà ÑÄÏÀ 29,2 6 31,7 7 Ïàðò³ÿ ªâðî-
Ïàðò³ÿ Àâñòð³¿ ïåéñüêèõ
(ñîö³àë- Ñîö³àë³ñò³â (ÏªÑ)
äåìîêðàòè÷íèé)

Ïàðò³ÿ Ñâîáîäè ÏÑÀ 27,5 6 23,5 5 Íåçàëåæí³
Àâñòð³¿ 
(íàö³îíàë³ñòè÷íèé)

Çåëåí³ Çåëåí³ 6,8 1 9,2 2 Çåëåí³
(åêîëîã³÷íèé)

Ë³áåðàëüíèé ËÔ 4,3 1 - - -
Ôîðóì
(ë³áåðàëüíèé)

²íø³ 2,6 - 5 - -

ÐÀÇÎÌ 100 21 100 21



«

«
«

«
«

«
« «

«
««

«

25

Порядок проведення та результати виборів членів Європейського Парламенту у країнах ЄС

ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ ДО 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ*

БЕЛЬГІЯ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

* Примітка: Зовнішнє півколо відображає національні партії та кількість місць у Європарла-
менті, яку вони отримали. Внутрішнє півколо відображає політичні групи, до яких увійшли представ-
ники національних партій в Європарламенті. 

Ðàçîì Æ³íêè ×îëîâ³êè

×èñåëüí³ñòü íàñåëåííÿ 10 215 800 5 219 700 4 996 100

Ê³ëüê³ñòü ãðîìàäÿí äåðæàâ- 
÷ëåí³â ªÑ, ÿê³ ïðîæèâàþòü 
íà òåðèòîð³¿ êðà¿íè 568 400 269 600 298 800

Ê³ëüê³ñòü ïîòåíö³éíèõ âèáîðö³â 8 041 700 4 158 300 3 883 400

Ê³ëüê³ñòü ãðîìàäÿí â³êîì â³ä 
18 äî 23 ðîê³â 749 200 369 300 379 900

Ê³ëüê³ñòü ì³ñöü ó ªâðîïàðëàìåíò³ 25

Ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ íà îäíå 
ì³ñöå â ªâðîïàðëàìåíò³ 408 632

§ 13 червня 1999 року

§ Закон від 23 березня 1989 року (зі змінами від 1994 та 1995 років)

§ Вибори проводяться у чотирьох виборчих округах, в кожному з яких
обирається декілька депутатів
§ 14 депутатів Європейського Парламенту обираються фламандською

національною меншиною (округи Фландрія та Брюссель), 10 — франко-
мовними громадянами Бельгії (Валлонія та Брюссель), 1 — німецькою
національною меншиною
§ Виборці можуть голосувати лише за списки політичних партій та окре-

мих кандидатів у списках
§ Розподіл місць між партіями здійснюється пропорційно до кількості го-

лосів, поданих за партійні списки. Для визначення кількості мандатів,
які отримують політичні партії у Європейському Парламенті, голоси,

Дата останніх
виборів

Правова основа

Виборча 
система

ÏªÑ

ÀÍÏ

ÑÄÏÀ

Çåëåí³

Ï Ñ À

7

7

7

7

2

2

5 5

ÍÏª Çåëåí³ Íåçà-
ëåæí³
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«ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ»

Висування та
реєстрація кан-
дидатів

Право голосу

Вимоги до кан-
дидата

Несумісність

Виборча 
кампанія

Голосування,
підрахунок го-
лосів та опри-

подані за кожен список, послідовно діляться на 1; 2; 3; 4 і так далі. При
цьому мандати надаються тим партіям, які в результаті ділення отриму-
ють 25 (за кількістю місць) найбільших часток

§ Виборчий бар'єр не застосовується
§ Мандати, отримані партіями, розподіляються між кандидатами у спис-

ках залежно від кількості наданих їм переваг виборців

§ Висування кандидатів здійснюється виключно політичними партіями
§ Висування партіями списків повинно бути підтримане 5 членами

бельгійського парламенту (представниками тієї ж національної групи,
до якої належать кандидати у партійному списку); або виборцями тієї ж
національності, що й кандидати у депутати Європейського Парламенту.
Списки партій, які представляють франкомовних громадян, повинні
бути підписані 5 000 громадянами відповідної національної належності;
партій, які представляють інтереси фламандської або німецької мен-
шин — відповідно 5 000 підписами фламандців та 200 підписами
німецькомовних громадян

§ Реєстрація кандидатів здійснюється за 60 днів до проведення голосування

§ Мінімальний вік — 18 років
§ Громадянство Бельгії або іншої держави-члена ЄС
§ Громадяни Бельгії, які постійно проживають за кордоном, надсилають

заповнені бюлетені поштою
§ Участь громадян Бельгії у виборах є обов'язковою

§ Мінімальний вік — 21 рік. Громадяни держав-членів ЄС можуть висува-
ти свої кандидатури на виборах після досягнення віку, встановленого
законодавством держав, громадянами яких вони є

§ Громадянство держави, яка входить до складу ЄС
§ Кандидат у депутати повинен володіти мовою тієї національної менши-

ни, яка проживає на території округу, в якому він балотується до Євро-
парламенту

§ Представники Бельгії у Європарламенті не можуть суміщати свої поса-
ди з посадами у виконавчих органах Євросоюзу або Бельгії, інших орга-
нах державної влади Королівства, керівними посадами муніципалітетів,
на території яких проживає більше 50 000 громадян

§ Максимальний розмір витрат однієї партії на проведення агітаційної
кампанії становить 45 000 000 бельгійських франків (1 115 521 ˆ)

§ Передвиборна агітація розпочинається за 40 днів до проведення голосу-
вання

§ Ефірний час на державних каналах мовлення надається політичним
партіям за рішенням керівників відповідних компаній. При цьому вра-
ховується кількість дійсних членів партій

§ Відсутність заборон стосовно проведення опитувань громадської думки

§ Вибори депутатів Європарламенту проводяться одночасно з виборами
до Палати представників, Сенату та регіональних представницьких ор-
ганів Бельгії

§ Голосування проводиться з 8 години ранку до 1 години ночі (звичайне
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Порядок проведення та результати виборів членів Європейського Парламенту у країнах ЄС

РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 

* Група на поточний момент припинила своє існування (депутати, обрані за списком партії,
увійшли до складу Групи Зелених/Європейський Вільний Альянс)

Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ Ñêîðî- % ãîëîñ³â Ê³ëüê³ñòü % ãîëîñ³â Ê³ëüê³ñòü Ïîë³òè÷íà ãðóïà
Áåëüã³¿ ÷åííÿ (1994) ì³ñöü (1999) ì³ñöü ó ñêëàä³ ªâðî-

(1994) (1999) ïàðëàìåíòó

Õðèñòèÿíñüêà ÕÑÏÔ 17 4 13,9 3 Íàðîäíà
Ñîö³àëüíà Ïàðò³ÿ Ïàðò³ÿ ªâðîïè
Ôëàíäð³¿ (ÍÏª)
(õðèñòèÿíñüêî-
äåìîêðàòè÷íèé)

Ë³áåðàëüíà Ïàðò³ÿ ËÏÔ 11,4 3 13,5 3 ªâðîïåéñüêà
Ôëàíäð³¿ Ë³áåðàëüíî-
(êîíñåðâàòèâíî- Äåìîêðàòè÷íà òà
ë³áåðàëüíèé) Ðåôîðì Ïàðò³ÿ

(ªËÄÐÏ)

Ñîö³àë³ñòè÷íà ÑÏÔ 10,9 3 9 2 Ïàðò³ÿ
Ïàðò³ÿ Ôëàíäð³¿ ªâðîïåéñüêèõ
(ñîö³àëüíî- Ñîö³àë³ñò³â
äåìîêðàòè÷íèé) (ÏªÑ)

Ôëàìàíäñüêèé Áëîê ÔÁ 7,8 2 9,2 2 Íåçàëåæí³
(ñåïàðàòèñòñüêèé)

Çåëåí³ Ôëàíäð³¿ ÇÔ 6,6 1 7,4 2 Çåëåí³
(åêîëîã³÷íèé)

Íàðîäíèé Ñîþç ÍÑ 4,4 1 7,2 2 ªâðîïåéñüêèé
(ñîö³àëüíî- Ðàäèêàëüíèé
ë³áåðàëüíèé, Àëüÿíñ (ªÐÀ)*
ñåïàðàòèñòñüêèé)

Ñîö³àë³ñòè÷íà ÑÏÂ 11,4 3 9,6 3 Ïàðò³ÿ
Ïàðò³ÿ Âàëëîí³¿ ªâðîïåéñüêèõ
(ñîö³àëüíî- Ñîö³àë³ñò³â
äåìîêðàòè÷íèé) (ÏªÑ)

Ë³áåðàëüíà Ïàðò³ÿ ËÏÂ 9,1 3 10 3 1 - ÍÏª /
Âàëëîí³¿ 2 - ªËÄÐÏ
(êîíñåðâàòèâíî-
ë³áåðàëüíèé)

Õðèñòèÿíñüêà ÑÏÂ 7 2 5 1 Íàðîäíà
Ñîö³àëüíà Ïàðò³ÿ Ïàðò³ÿ ªâðîïè
Âàëëîí³¿ (ÍÏª)
(õðèñòèÿíñüêî-
äåìîêðàòè÷íèé)

Çåëåí³ Âàëëîí³¿ ÇÂ 4,9 1 8,4 3 Çåëåí³
(åêîëîã³÷íèé)

²íø³ 6,6 1 6,8 1 Íàðîäíà Ïàðò³ÿ 
ªâðîïè (ÍÏª)

ÐÀÇÎÌ 97,1 24 100 25

люднення ре-
зультатів ви-
борів

голосування) та з 8 до 3 години ночі (електронне голосування)
§ Закриття виборчих дільниць та початок підрахунку голосів визначають-

ся спеціальним наказом короля
§ Дата офіційного оприлюднення результатів виборів залежить від почат-

ку підрахунку голосів
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«ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ»

ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ 
ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

Ðàçîì Æ³íêè ×îëîâ³êè

×èñåëüí³ñòü íàñåëåííÿ 59 247 000 30 109 000 29 138 000

Ê³ëüê³ñòü ãðîìàäÿí äåðæàâ-÷ëåí³â ªÑ, 
ÿê³ ïðîæèâàþòü íà òåðèòîð³¿ êðà¿íè 862 000 476 000 386 000

Ê³ëüê³ñòü ïîòåíö³éíèõ âèáîðö³â 45 678 000 23 500 000 22 178 000

Ê³ëüê³ñòü ãðîìàäÿí â³êîì 
â³ä 18 äî 23 ðîê³â 4 259 000 2 080 000 2 179 000

Ê³ëüê³ñòü ì³ñöü ó ªâðîïàðëàìåíò³ 87

Ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ íà îäíå ì³ñöå 
â ªâðîïàðëàìåíò³ 681 000

Дата останніх
виборів
Правова основа

Виборча 
система

§ 10 червня 1999 року

§ Акт про вибори до Європейського Парламенту 1981 року
§ Акт про вибори до Європейського Парламенту від 14 січня 1999 року,

який змінив виборчу систему, що застосовувалася на виборах до Євро-
пейського Парламенту

§ Вибори проводяться у 12 виборчих округах (9 в Англії та по одному в
Шотландії, Уельсі, Північній Ірландії), у кожному з яких обирається від
3 до 11 депутатів

§ Виборці голосують за списки політичних партій
§ Розподіл місць між партіями здійснюється пропорційно до кількості го-

лосів, поданих за партійні списки в кожному з округів. Для визначення
кількості мандатів, які отримують політичні партії у Європейському
Парламенті, голоси, подані за кожен список, послідовно діляться на 1;
2; 3; 4 і так далі. При цьому відведені для округу місця у Європарламенті
надаються тим партіям, які в результаті ділення отримують найбільші
частки

§ Три депутати від Північної Ірландії обираються за іншою виборчою си-
стемою — системою єдиного голосу, що передається. Кожен виборець

ÏªÑ

ËÏÔ

²íø³
ÕÑÏÂ

ËÂÏ

ÕÑÏÔ

ÑÏÂ

ÑÏÔ

ËÏÂ

ÇÔ

ÇÂ

ÍÑ

ÔÁ2

3

5

3

6

1
1

1
3

2

5

5

2

3

2 2

2

2

ÍÏª

Íåçàëåæí³ªÐÀ

ªËÄÐÏ

Çåëåí³
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Порядок проведення та результати виборів членів Європейського Парламенту у країнах ЄС

Висування та
реєстрація кан-
дидатів

Право голосу

Вимоги до кан-
дидатів

Несумісність

Виборча кам-
панія

має лише один голос, проте може позначати у списку тих кандидатів,
яких би він бажав бачити депутатами у першу, другу, третю і т.д. чергу.
При цьому, якщо найбільш прийнятний для даного виборця кандидат
набрав достатню для обрання кількість голосів або не був обраний вза-
галі, голос, поданий за нього, передається другому найприйнятнішому
для нього кандидату і так далі. Виборча квота (тобто мінімальна
кількість голосів, необхідна для обрання одного кандидата) вирахо-
вується шляхом поділу загальної кількості дійсних бюлетенів на
кількість місць, які розподіляються у відповідному окрузі, плюс 1 та на-
ступним додаванням до цієї частки одиниці. Так, якщо у виборчому ок-
рузі було подано 10 000 дійсних бюлетенів і розподіленими мають бути
3 місця, то виборча квота становитиме 2501 голос (10 000/(3+1)+1).
Кандидати, які набрали необхідну кількість перших уподобань ви-
борців (тобто кількість, яка дорівнює виборчій квоті), отримують місця
у Європарламенті. Перші переваги, надані їм понад виборчу квоту, пе-
редаються кандидатам другого уподобання. При цьому, якщо в жодного
з кандидатів немає зайвих голосів або їх не достатньо для обрання ще
одного кандидата, то розподіляються голоси кандидата, який набрав
найменше перших уподобань. Якщо при цьому всі місця розподілені
так і не були, процедура повторюється до повного їх розподілу

§ Висування кандидатів в усіх виборчих округах здійснюється політични-
ми партіями, а також шляхом самовисування
§ Реєстрація партійних списків проводиться за 4 тижні до дня голосуван-

ня
§ Кожна партія та кожен незалежний кандидат повинні внести виборчу

заставу у розмірі 5 000 фунтів стерлінгів (8194 ˆ)
§ Партійні списки повинні бути підтримані 30 виборцями, які прожива-

ють на території відповідного округу

§ Мінімальний вік — 18 років
§ Громадянство Великобританії або іншої держави-члена ЄС
§ Право голосу мають члени Палати лордів
§ Участь виборців у голосуванні не є обов’язковою

§ Мінімальний вік — 21 рік. Громадяни держав-членів ЄС можуть висува-
ти свої кандидатури на виборах після досягнення віку, встановленого
законодавством держав, громадянами яких вони є
§ Громадянство держави, яка входить до складу ЄС

§ Представники Сполученого Королівства у Європарламенті не можуть
суміщати свої посади з посадами у виконавчих органах Євросоюзу, в
уряді та інших органах виконавчої влади Королівства, поліції, суддів,
священнослужителів, державних службовців
§ Депутати Європейського Парламенту можуть поєднувати свій мандат з

членством у верхній або нижній палатах британського парламенту

§ Дата початку виборчої кампанії встановлюється окремим актом парла-
менту Великобританії
§ Ефірний час для проведення передвиборної агітації на державних ка-

налах мовлення розподіляється між партіями пропорційно до рівня їх
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«ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ»

РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 

* Група на поточний момент припинила своє існування (депутати, обрані за списком Шот-
ландської Національної Партії, увійшли до складу Групи Зелених/Європейський Вільний Альянс;
Юніоністської Партії Ольстеру — до Народної Партії Європи)

Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ Ñêîðî- % ãîëîñ³â Ê³ëüê³ñòü % ãîëîñ³â Ê³ëüê³ñòü Ïîë³òè÷íà ãðóïà
Âåëèêîáð³òàí³¿ ÷åííÿ (1994) ì³ñöü (1999) ì³ñöü ó ñêëàä³ ªâðî-

(1994) (1999) ïàðëàìåíòó

Ëåéáîðèñòñüêà ËÏ 42,7 62 28 29 Ïàðò³ÿ 
Ïàðò³ÿ (ñîö³àë- ªâðîïåéñüêèõ
äåìîêðàòè÷íèé) Ñîö³àë³ñò³â (ÏªÑ)

Êîíñåðâàòèâíà ÊÏ 26,8 18 35,8 36 Íàðîäíà
Ïàðò³ÿ Ïàðò³ÿ
(êîíñåðâàòèâíèé) ªâðîïè (ÍÏª)

Ë³áåðàëüíî- ËÄÏ 16,1 2 12,7 10 ªâðîïåéñüêà
Äåìîêðàòè÷íà Ë³áåðàëüíî- 
Ïàðò³ÿ Äåìîêðàòè÷íà òà
(ñîö³àëüíî- Ðåôîðì Ïàðò³ÿ
ë³áåðàëüíèé) (ªËÄÐÏ)

Øîòëàíäñüêà ØÍÏ 3,1 2 2,7 2 ªâðîïåéñüêèé
Íàö³îíàëüíà Ïàðò³ÿ Ðàäèêàëüíèé
(íàö³îíàëüíî- Àëüÿíñ
ñåïàðàòèñòñüêèé) (ªÐÀ)*

Ñîö³àë-Äåìîêðàòè÷íà ÑÄËÏ 1 1 - 1 Ïàðò³ÿ
Ëåéáîðèñòñüêà Ïàðò³ÿ ªâðîïåéñüêèõ
(ñîö³àë-äåìîêðàòè÷íèé) Ñîö³àë³ñò³â (ÏªÑ)

Äåìîêðàòè÷íà ÄÞÏ 1 1 - 1 Íåçàëåæí³
Þí³îí³ñòñüêà Ïàðò³ÿ
(ðàäèêàëüíî-
þí³îí³ñòñüêèé)

Þí³îí³ñòñüêà Ïàðò³ÿ ÞÏÎ 0,8 1 - 1 Ãðóïà Íåçàëåæíèõ
Îëüñòåðó çà ªâðîïó 
(êîíñåðâàòèâíèé) Íàö³é (ÍªÍ)*

Ïàðò³ÿ Óåëüñó ÏÓ - - 1,8 2 Íåçàëåæí³
(ðåã³îíàë³ñòñüêèé) 

Ïàðò³ÿ Çåëåíèõ ÏÇÀÓ - - 6,2 2 Çåëåí³
Àíãë³¿ òà Óåëüñó
(åêîëîã³÷íèé)

Ïàðò³ÿ çà ÏÍÑÊ - - 7 3 Íåçàëåæí³
Íåçàëåæí³ñòü
Ñïîëó÷åíîãî 
Êîðîë³âñòâà (àíòè-ªÑ)

²íø³ 8,5 - 5,8 -

ÐÀÇÎÌ 97,1 87 100 87

Голосування,
підрахунок го-
лосів та опри-
люднення ре-
зультатів ви-
борів

представлення у нижній палаті парламенту Великобританії (Палаті
громад)

§ Дата та час проведення голосування визначаються окремими правови-
ми актами
§ Підрахунок голосів починається о 22 годині
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Порядок проведення та результати виборів членів Європейського Парламенту у країнах ЄС

ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ 
ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

ГРЕЦІЯ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

Ðàçîì Æ³íêè ×îëîâ³êè
×èñåëüí³ñòü íàñåëåííÿ 10 545 100 5 348 600 5 196 500
Ê³ëüê³ñòü ãðîìàäÿí äåðæàâ-
÷ëåí³â ªÑ, ÿê³ ïðîæèâàþòü 
íà òåðèòîð³¿ êðà¿íè 45 000 25 000 20 000
Ê³ëüê³ñòü ïîòåíö³éíèõ âèáîðö³â 8 490 600 4 350 900 4 139 700
Ê³ëüê³ñòü ãðîìàäÿí â³êîì â³ä 
18 äî 23 ðîê³â 927 400 453 700 473 700
Ê³ëüê³ñòü ì³ñöü ó ªâðîïàðëàìåíò³ 25
Ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ íà îäíå ì³ñöå 
â ªâðîïàðëàìåíò³ 421 804

Дата останніх
виборів

Правова основа

Виборча
система

Висування та
реєстрація
кандидатів

§ 13 червня 1999 року

§ Закон від 20 липня 1981 року

§ Вибори проводяться у загальнодержавному виборчому окрузі, в якому
обирається 25 депутатів

§ Виборці можуть голосувати лише за списки політичних партій, без мож-
ливості вираження своїх уподобань щодо окремих кандидатів

§ Розподіл місць між партіями здійснюється пропорційно до кількості го-
лосів, поданих за партійні списки. Кількість мандатів, які отримує кожна
партія, визначається шляхом множення голосів, поданих за її список, на
25 (кількість депутатів від Греції у Європарламенті) та ділення на кількість
виборців, які взяли участь у голосуванні

§ Партії, які отримали на свою підтримку менше 3 % голосів виборців, не
беруть участь у розподілі мандатів

§ Мандати, отримані партіями, розподіляються за порядком розташування
кандидатів у списках

§ Висування кандидатів здійснюється виключно політичними партіями
§ Списки політичних партій повинні включати не більше 25 кандидатів
§ Реєстрація списків кандидатів у депутати Європейського Парламенту

ÏªÑ

ÑÄËÏ

ËÏ

ÊÏ

ËÄÏ

ÏÇÀÓ

ØÍÏ
ÞÏÎ
ÄÞÏ

ÏÓ

ÏÍÑÊ

2 9
2 9

1

36

10

1 0

2
2

2

2

2

3

1
1
16

36

ÍÏª

Íåçàëåæí³ÍªÍ

ªËÄÐÏ

ªÐÀ

Çåëåí³
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«ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ»

Право голосу

Вимоги до
кандидата

Несумісність

Виборча
кампанія

Голосування,
підрахунок
голосів та
оприлюднення
результатів
виборів

здійснюється Касаційним Судом Греції не пізніше, ніж за 20 днів до про-
ведення голосування 

§ Партія повинна внести виборчу заставу у розмірі 1 000 000 грецьких
драхм (2935 ˆ), яка повертається, якщо за партійний список буде подано
не менше 3 % загальної кількості поданих голосів виборців

§ Мінімальний вік — 18 років
§ Громадянство Греції або іншої держави-члена ЄС
§ Громадяни Греції, які постійно проживають за кордоном, беруть участь у

голосуванні на території консульських установ Греції
§ Громадяни держав, які входять до складу Європейського Союзу, можуть

брати участь у виборах депутатів Європарламенту лише за умови
реєстрації за місцем проживання. Відповідна заява повинна бути подана
за 2 місяці до дня голосування
§ Участь громадян Греції у виборах є обов'язковою 

§ Мінімальний вік — 21 рік. Громадяни держав-членів ЄС можуть висува-
ти свої кандидатури на виборах після досягнення віку, встановленого за-
конодавством держав, громадянами яких вони є
§ Громадянство держави, яка входить до складу ЄС

§ Представники Греції у Європарламенті не можуть суміщати свої посади з
посадами у виконавчих органах Євросоюзу, в уряді або парламенті Греції.
При цьому особи, яким у партійному списку відведено перший та другий
номери, у разі перемоги партії на виборах до Європарламенту можуть
поєднувати посаду з мандатом у національному парламенті. Не допус-
кається поєднання депутатського мандату зі службою у збройних силах
або поліції, цивільною службою, а також з посадами у виконавчих орга-
нах компаній, частина акцій яких належить державі

§ Загальний обсяг державного фінансування виборчої кампанії становить
0,0005 загального розміру доходів державного бюджету Греції
§ Партії мають право на відшкодування витрат на проведення виборчої

кампанії, якщо вони отримають на свою підтримку 1,6% голосів виборців
або одне місце у Європарламенті. Кошти, виділені з державного бюдже-
ту Греції на фінансування участі партій у виборах, розподіляються між
ними пропорційно до кількості голосів виборців, поданих за партійні
списки
§ Агітаційна кампанія починається за 40 днів до проведення виборів
§ Право на отримання ефірного часу на державних каналах радіо та телеба-

чення мають виключно зареєстровані партії
§ Забороняється публікація результатів опитувань громадської думки уп-

родовж тижня, що передує дню проведення виборів

§ Підрахунок голосів розпочинається о 22 годині в день голосування
§ Офіційне оприлюднення результатів виборів здійснюється о 5 годині

дня, наступного за днем проведення виборів
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Порядок проведення та результати виборів членів Європейського Парламенту у країнах ЄС

РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 

ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ 
ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ Ñêîðî- % ãîëîñ³â Ê³ëüê³ñòü % ãîëîñ³â Ê³ëüê³ñòü Ïîë³òè÷íà ãðóïà
Ãðåö³¿ ÷åííÿ (1994) ì³ñöü (1999) ì³ñöü ó ñêëàä³ ªâðî-

(1994) (1999) ïàðëàìåíòó

Ïàíåë³í³ñòè÷íèé ÏÑÐ 37,6 10 32,8 9 Ïàðò³ÿ 

Ñîö³àë³ñòè÷íèé Ðóõ ªâðîïåéñüêèõ 
(ñîö³àë³ñòè÷íèé) Ñîö³àë³ñò³â (ÏªÑ)

Íîâà Äåìîêðàò³ÿ ÍÄ 32,7 9 36 9 Íàðîäíà Ïàðò³ÿ
(êîíñåðâàòèâíèé) ªâðîïè (ÍÏª)

Êîìóí³ñòè÷íà ÊÏÃ 6,3 2 8,7 3 Ãðóïà 

Ïàðò³ÿ Ãðåö³¿ ªâðîïåéñüêèõ
(êîìóí³ñòè÷íèé) Îá'ºäíàíèõ Ë³âèõ/

Çåëåí³ Ë³â³ 
Ñêàíäèíàâ³¿ 

(ÃªÎË)

Êîàë³ö³ÿ Ë³âèõ ÊËÏ 6,2 2 5,2 2 Ãðóïà
òà Ïðîãðåñèñò³â ªâðîïåéñüêèõ
(ñîö³àë³ñòè÷íèé) Îá'ºäíàíèõ Ë³âèõ/

Çåëåí³ Ë³â³ 
Ñêàíäèíàâ³¿ 

(ÃªÎË)

Äåìîêðàòè÷íèé ÄÑÐ - - 6,9 2 Íåçàëåæí³
Ñîö³àë³ñòè÷íèé Ðóõ

(ñîö³àë³ñòè÷íèé)

²íø³ 8,5 - 10,4 -

ÐÀÇÎÌ 91,3 23 100 25

ÏªÑ

Ï Ñ Ð

ÍÄ

ÊÏÃ

ÊËÏ

Ä Ñ Ð

9

9

9

9

5

3

2

2

2

ÍÏª Íåçàëåæí³ÃªÎË
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«ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ»

ДАНІЯ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

Дата останніх
виборів

Правова основа

Виборча
система

Висування та
реєстрація
кандидатів

Право голосу

Вимоги до
кандидата

§ 10 червня 1999

§ Закон від 4 березня 1994 року (зі змінами від 1996, 1997 та 1998 років)

§ Вибори проводяться у загальнодержавному виборчому окрузі, в якому
обирається 16 депутатів

§ Виборці можуть голосувати за списки політичних партій та за окремих
кандидатів, включених до списків

§ Розподіл місць між партіями здійснюється пропорційно до кількості го-
лосів, поданих за партійні списки. Для визначення кількості мандатів, які
отримують політичні партії у Європейському Парламенті, голоси, подані
за кожен список, послідовно діляться на 1; 2; 3; 4 і так далі. При цьому
мандати надаються тим партіям, які в результаті ділення отримують 16
найбільших часток

§ Місця, отримані партіями у Європарламенті, розподіляються між канди-
датами пропорційно до наданих їм переваг виборців

§ Висування кандидатів здійснюється політичними партіями та виборчими
блоками шляхом реєстрації списків

§ Реєстрація списків кандидатів здійснюється за 4 тижні до дня проведення
голосування

§ Список кандидатів може висуватися партією, яка отримала одне й більше
місць на останніх виборах до національного парламенту (Фолькетингу)
та/або до Європарламенту. Усі інші партії можуть подавати списки канди-
датів, підтримані такою кількістю підписів, яка дорівнює 2% дійсних го-
лосів, поданих за партійні списки на останніх виборах до Фолькетингу 

§ Мінімальний вік — 18 років
§ Громадянство Данії або іншої держави, яка входить до складу Європейсь-

кого Союзу. При цьому громадяни держав-членів ЄС можуть брати участь
у виборах депутатів Європарламенту лише в тому випадку, якщо вони
постійно проживають на території Данії

§ Участь у голосуванні можуть брати громадяни Данії, які постійно проживають
за кордоном, якщо вони не обмежені у дієздатності рішенням датського суду

§ Дозволяється голосування поштою. Конверти з бюлетенями надсилають-
ся до виборчих комісій протягом 3 тижнів до дня голосування (однак не
пізніше 2 днів до проведення виборів)

§ Участь у голосуванні не є обов'язковою 

§ Мінімальний вік — 18 років. Громадяни держав-членів ЄС можуть висува-
ти свої кандидатури на виборах після досягнення віку, встановленого зако-

Ðàçîì Æ³íêè ×îëîâ³êè

×èñåëüí³ñòü íàñåëåííÿ 5 312 200 2 686 500 2 625 700

Ê³ëüê³ñòü ãðîìàäÿí äåðæàâ-÷ëåí³â ªÑ, 
ÿê³ ïðîæèâàþòü íà òåðèòîð³¿ êðà¿íè 53 500 23 700 29 800

Ê³ëüê³ñòü ïîòåíö³éíèõ âèáîðö³â 4 177 900 2 133 500 2 044 400

Ê³ëüê³ñòü ãðîìàäÿí â³êîì 
â³ä 18 äî 23 ðîê³â 396 200 194 200 202 000

Ê³ëüê³ñòü ì³ñöü ó ªâðîïàðëàìåíò³ 16

Ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ íà îäíå 
ì³ñöå â ªâðîïàðëàìåíò³ 332 013
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Порядок проведення та результати виборів членів Європейського Парламенту у країнах ЄС

РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 

* Група на поточний момент припинила своє існування (депутати, обрані за списком Червне-
вого Руху проти ЄС та Народного Руху проти ЄС, увійшли до складу Групи за Європу Демократій
та Різноманіття)

Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ Ñêîðî- % ãîëîñ³â Ê³ëüê³ñòü % ãîëîñ³â Ê³ëüê³ñòü Ïîë³òè÷íà ãðóïà
Äàí³¿ ÷åííÿ (1994) ì³ñöü (1999) ì³ñöü ó ñêëàä³ ªâðî-

(1994) (1999) ïàðëàìåíòó
Ë³áåðàëüíà ËÏÄ 19 4 23,3 5 ªâðîïåéñüêà
Ïàðò³ÿ Äàí³¿ Ë³áåðàëüíî-
(êîíñåðâàòèâíèé, Äåìîêðàòè÷íà 
ë³áåðàëüíèé) òà Ðåôîðì Ïàðò³ÿ 

(ªËÄÐÏ)
Êîíñåðâàòèâíà ÊÍÏ 17,7 3 8,6 1 Íàðîäíà Ïàðò³ÿ
Íàðîäíà Ïàðò³ÿ ªâðîïè (ÍÏª)
(êîíñåðâàòèâíèé)
Ñîö³àëüíà 
Äåìîêðàòè÷íà Ïàðò³ÿ ÑÄÏÄ 15,8 3 16,5 3 Ïàðò³ÿ
Äàí³¿ (ñîö³àë- ªâðîïåéñüêèõ
äåìîêðàòè÷íèé) Ñîö³àë³ñò³â (ÏªÑ)
×åðâíåâèé Ðóõ ×ÐÏªÑ 15,2 2 16,1 3 Ãðóïà
ïðîòè ªÑ Íåçàëåæíèõ çà
(àíòè-ªÑ) ªâðîïó Íàö³é 

(ÍªÍ)*
Íàðîäíèé Ðóõ ÍÐÏªÑ 10,3 2 7,3 1 Ãðóïà
ïðîòè ªÑ Íåçàëåæíèõ çà
(àíòè-ªÑ) ªâðîïó Íàö³é 

(ÍªÍ)*
Ñîö³àë³ñòè÷íà ÑÍÏ 8,6 1 7,1 1 Ãðóïà
Íàðîäíà Ïàðò³ÿ ªâðîïåéñüêèõ
(ñîö³àë³ñòè÷íèé) Îá'ºäíàíèõ Ë³âèõ/

Çåëåí³ Ë³â³ 
Ñêàíäèíàâ³¿ (ÃªÎË)

Ðàäèêàëüíî- ÐËËÑÏ 8,5 1 9,1 1 ªâðîïåéñüêà
Ë³áåðàëüíà Ë³âà Ë³áåðàëüíî-
Ñîö³àëüíà Ïàðò³ÿ Äåìîêðàòè÷íà 
(ñîö³àëüíî- òà Ðåôîðì Ïàðò³ÿ
ë³áåðàëüíèé) (ªËÄÐÏ)
Äàòñüêà ÄÍÏ - - 5,8 1 Ñîþç çà ªâðîïó
Íàðîäíà Ïàðò³ÿ Íàö³é (ÑªÍ)
(íàö³îíàë³ñòè÷íèé)
²íø³ 4,9 - 6,2 -

ÐÀÇÎÌ 100 16 100 16

Несумісність

Виборча
кампанія

Голосування,
підрахунок
голосів та
офіційне
оприлюднення
результатів
виборів

нодавством держав, громадянами яких вони є
§ Громадянство держави, яка входить до складу ЄС

§ Представники Данії у Європарламенті не можуть обіймати посади у вико-
навчих органах Європейського Союзу та національному уряді

§ Партійні витрати на виборчу кампанію державою не компенсуються
§ Ефірний час на державних телевізійних каналах надається учасникам ви-

борчого процесу на підставі угод, укладених керівниками партій та голо-
вами телевізійних компаній
§ Відсутність заборон стосовно проведення опитувань громадської думки

§ Підрахунок голосів розпочинається у перший понеділок після проведен-
ня виборів
§ Офіційне оприлюднення результатів виборів здійснюється після того, як

результати виборів в усіх виборчих округах будуть повідомлені Міністру
внутрішніх справ 
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«ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ»

ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ 
ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

ІРЛАНДІЯ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

Дата останніх
виборів

Правова
основа

Виборча
система

§ 11 червня 1999 року

§ Виборчий Закон 1992 року, Закон про вибори до Європейського Парла-
менту від 1997 року

§ Вибори проводяться у чотирьох виборчих округах, в яких обирається 15
депутатів

§ Кількість мандатів, відведених кожному округу, залежить від кількості
зареєстрованих виборців (на 3 округи відведено по 4 мандати, на один
— 3)

§ Пропорційне представництво за системою єдиного голосу, що пере-
дається

§ Кожен виборець має лише один голос, проте може позначати у списку
тих кандидатів, яких би він бажав бачити депутатами у першу, другу, тре-
тю і т. д. чергу. При цьому, якщо найбільш прийнятний для даного вибор-
ця кандидат набрав достатню для обрання кількість голосів або не був
обраний взагалі, голос, поданий за нього виборцем передається другому
найприйнятнішому для нього кандидату і так далі

§ Виборча квота (тобто мінімальна кількість голосів, необхідна для обран-
ня одного кандидата) вираховується шляхом поділу загальної кількості
дійсних бюлетенів на кількість місць, які розподіляються у відповідному
окрузі, плюс 1 та наступним додаванням до цієї частки одиниці. Так, як-

Ðàçîì Æ³íêè ×îëîâ³êè
×èñåëüí³ñòü íàñåëåííÿ 3 736 000 1 881 500 1 854 500
Ê³ëüê³ñòü ãðîìàäÿí äåðæàâ-÷ëåí³â ªÑ, 
ÿê³ ïðîæèâàþòü íà òåðèòîð³¿ êðà¿íè 85 200 44 500 40 700
Ê³ëüê³ñòü ïîòåíö³éíèõ âèáîðö³â 2 701 500 1 377 800 1 323 700
Ê³ëüê³ñòü ãðîìàäÿí â³êîì â³ä 
18 äî 23 ðîê³â 393 100 193 900 199 200
Ê³ëüê³ñòü ì³ñöü ó ªâðîïàðëàìåíò³ 15
Ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ íà îäíå ì³ñöå 
â ªâðîïàðëàìåíò³ 249 067

ÏªÑ

ËÏÄ

ÊÍÏ

ÑÄÏÄ

ÐËËÑÏ

Ñ Í Ï

×ÐÏªÑ

ÍÐÏªÑ

ÄÍÏ

6

3 3

1

1

5 1

1

1

1

1

1

4

3

ÍÏª

ÍªÍ ÑªÍ

ÃªÎËªËÄÐÏ
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Порядок проведення та результати виборів членів Європейського Парламенту у країнах ЄС

Висування та
реєстрація
кандидатів

Право голосу

Вимоги до
кандидата

Несумісність

Виборча
кампанія

Голосування,
підрахунок
голосів та
офіційне
оприлюднення
результатів
виборів

що у виборчому окрузі було подано 95 000 дійсних бюлетенів і розподіле-
ними мають бути 4 місця, то виборча квота становитиме 19 001 голос
(95000/(4+1)+1)

§ Кандидати, які набрали необхідну кількість перших уподобань виборців
(тобто кількість, яка дорівнює виборчій квоті), отримують місця у Євро-
парламенті. Перші переваги, надані їм понад виборчу квоту, передають-
ся кандидатам другого уподобання. При цьому, якщо в жодного з канди-
датів немає зайвих голосів або їх не достатньо для обрання ще одного
кандидата, то розподіляються голоси кандидата, який набрав найменше
перших уподобань. Якщо при цьому всі місця розподілені так і не були,
процедура повторюється до повного їх розподілу

§ Висування кандидатів здійснюється політичними партіями або шляхом
самовисування
§ Реєстрація кандидатів проводиться не пізніше 25 діб до дня голосуван-

ня.
§ Кандидат повинен внести виборчу заставу у розмірі 1 000 ірландських

фунтів (1260 ˆ), яка повертається, якщо за нього буде віддано принаймні
чверть голосів, необхідних для отримання місця у Європарламенті (1/4
виборчої квоти)

§ Мінімальний вік — 18 років
§ Громадянство Ірландії або іншої держави-члена ЄС
§ Громадяни Ірландії, які постійно проживають за кордоном, участі у го-

лосуванні не беруть

§ Мінімальний вік — 21 рік. Громадяни держав-членів ЄС можуть висува-
ти свої кандидатури на виборах після досягнення віку, встановленого за-
конодавством держав, громадянами яких вони є
§ Громадянство держави, яка входить до складу ЄС

§ Представники Ірландії у Європарламенті не можуть суміщати свої поса-
ди з посадами у виконавчих органах Євросоюзу або Уряді Ірландії, Голо-
вного контролера та Аудитора, із суддівською роботою. Однак, членство
у одній із палат ірландського парламенту не може перешкоджати вико-
нанню обов'язків на посаді депутата Європарламенту

§ Максимальний розмір витрат одного кандидата на виборчу кампанію не
може перевищувати 150 000 ірландських фунтів (189 000 �̂)
§ Розподіл між партіями ефірного часу на державних каналах мовлення

здійснюється на основі угод, укладених керівниками партій з власника-
ми відповідних каналів
§ Кожен кандидат має право на безкоштовну розсилку в межах виборчого

округу одного звернення до кожного виборця
§ Проведення опитувань громадської думки заборонено в день голосування

§ Підрахунок голосів розпочинається через 1 день після проведення голо-
сування. Цього ж дня оприлюднюються попередні результати виборів
§ Офіційне оприлюднення остаточних результатів виборів здійснюється

через 3–4 доби після голосування
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«ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ»

РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 

ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ 
ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ Ñêîðî- % ãîëîñ³â Ê³ëüê³ñòü % ãîëîñ³â Ê³ëüê³ñòü Ïîë³òè÷íà ãðóïà
²ðëàíä³¿ ÷åííÿ (1994) ì³ñöü (1999) ì³ñöü ó ñêëàä³ ªâðî-

(1994) (1999) ïàðëàìåíòó

Ô³àííà Ôåéë ÔÔ 35 7 38,6 6 Ñîþç çà
("Ñîëäàòè Äîë³", ªâðîïó Íàö³é
êîíñåðâàòèâíèé) (ÑªÍ)

Ô³íå Ãåéë ÔÃ 24,3 4 24,6 4 Íàðîäíà
("²ðëàíäñüêà Ðîäèíà", Ïàðò³ÿ ªâðîïè
õðèñòèÿíñüêî- (ÍÏª)
äåìîêðàòè÷íèé)

Òðóäîâà Ïàðò³ÿ ÒÏ 11 1 8,7 1 Ïàðò³ÿ
(ñîö³àë- ªâðîïåéñüêèõ 
äåìîêðàòè÷íèé) Ñîö³àë³ñò³â 

(ÏªÑ)

Ïàðò³ÿ Çåëåíèõ ÏÇ 7,9 2 6,7 2 Çåëåí³
(åêîëîã³÷íèé)

Íåçàëåæí³ Íåçàëåæí³ - 1 4,6 1 ªâðîïåéñüêà 
êàíäèäàòè Ë³áåðàëüíî-

Äåìîêðàòè÷íà 
òà Ðåôîðì 

Ïàðò³ÿ
(ªËÄÐÏ)

Íåçàëåæí³ Íåçàëåæí³ - - 3,7 1 Íàðîäíà
êàíäèäàòè Ïàðò³ÿ ªâðîïè 

(ÍÏª)

²íø³ 14,9 - 12,9 -

ÐÀÇÎÌ 93,1 15 100 15

ÏªÑ

Íåçàëåæí³

Ô Ã

Ò Ï

ÔÔ

ÏÇ

Íåçàëåæí³

6

6

1

1

5
4

1

1

1

2 2

ÍÏª

ªËÄÏÐ

ÑªÍ

Çåëåí³
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Порядок проведення та результати виборів членів Європейського Парламенту у країнах ЄС

ІСПАНІЯ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

Дата останніх
виборів

Правова основа

Виборча
система

Висування та
реєстрація
кандидатів

Право голосу

Вимоги до
кандидата

Несумісність

Виборча
кампанія

§ 13 червня 1999 року

§ Закон про загальний порядок виборів від 19 червня 1985 року (зі змінами від
1987, 1991 та 1992 років)

§ Королівський указ від 5 квітня 1991 року (зі змінами від 1993 року)

§ Вибори проводяться у загальнодержавному виборчому окрузі, в якому оби-
рається 64 депутати

§ Виборці можуть голосувати лише за списки політичних партій
§ Розподіл місць між партіями здійснюється пропорційно до кількості голосів,

поданих за партійні списки у кожному з округів. Для визначення кількості ман-
датів, які отримують політичні партії у Європейському Парламенті, голоси, по-
дані за кожен список, послідовно діляться на 1; 2; 3; 4 і так далі. Місця надають-
ся тим партіям, які в результаті такого ділення отримали 64 найбільші частки

§ Мандати, отримані партіями, розподіляються за порядком розташування
кандидатів у списках

§ Право висування кандидатів належить політичним партіям, партійним бло-
кам та групам виборців, які мають заручитись підтримкою 15 000 виборців
або 50 виборних представників різних рівнів

§ Реєстрація списків проводиться за 15 діб до дня голосування

§ Мінімальний вік — 18 років
§ Громадянство Іспанії або іншої держави-члена ЄС
§ Громадяни Іспанії, які постійно проживають за кордоном, беруть участь у го-

лосуванні на території дипломатичних або консульських установ Іспанії. За-
конодавством передбачена можливість голосування поштою

§ Участь у голосуванні є добровільною

§ Мінімальний вік — 18 років. Громадяни держав-членів ЄС можуть висувати
свої кандидатури на виборах після досягнення віку, встановленого законо-
давством держав, громадянами яких вони є

§ Громадянство держави, яка входить до складу ЄС

§ Представники Іспанії у Європарламенті не можуть суміщати свої посади з
посадами у виконавчих органах Євросоюзу, в іспанському уряді або парла-
менті, законодавчих органах автономних одиниць

§ Держава відшкодовує витрати політичних партій на проведення передвибор-
ної агітації. Відповідні кошти розподіляються між партіями залежно від
кількості депутатів, обраних до Європарламенту за партійними списками: за
кожного депутата держава виплачує партії 3 000 000 іспанських песет (18 030 ̂ ).

Ðàçîì Æ³íêè ×îëîâ³êè
×èñåëüí³ñòü íàñåëåííÿ 39 427 500 20 149 500 19 278 000
Ê³ëüê³ñòü ãðîìàäÿí äåðæàâ-÷ëåí³â ªÑ, 
ÿê³ ïðîæèâàþòü íà òåðèòîð³¿ êðà¿íè 269 500 134 800 134 700
Ê³ëüê³ñòü ïîòåíö³éíèõ âèáîðö³â 31 807 300 16 443 700 15 363 600
Ê³ëüê³ñòü ãðîìàäÿí â³êîì â³ä 18 äî 23 ðîê³â 3 756 100 1 840 600 1 915 500
Ê³ëüê³ñòü ì³ñöü ó ªâðîïàðëàìåíò³ 64
Ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ íà îäíå ì³ñöå 
â ªâðîïàðëàìåíò³ 616 055
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«ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ»

РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 

Голосування,
підрахунок
голосів та
оприлюднення
результатів
виборів

Крім того, всі партії, за списки яких проголосувало більше 0,5% виборців,
мають право на відшкодування витрат на передвиборну агітацію у розмірі
100 песет (0,6 �̂) за кожен поданий за список голос

§ Передвиборна агітація розпочинається через 38 днів після призначення дати
виборів і закінчується за одну добу до дня голосування
§ Політичним партіям, представленим у національному парламенті та попе-

редньому складі Європарламенту, виділяється ефірний час на телебаченні та
радіо відповідно до кількості голосів, отриманих на попередніх виборах
§ Заборонено проведення опитувань громадської думки впродовж п'яти днів,

що передують дню голосування
§ Максимальний розмір витрат партій на передвиборну агітацію не може пе-

ревищувати 25 песет (0,15 ̂ �) на кожного зареєстрованого виборця

§ Дата проведення виборів та час голосування визначаються окремими право-
вими актами
§ Вибори до Європейського Парламенту проводяться одночасно з місцевими

виборами (крім Галіції, Країни Басків, Каталонії та Андалусії)
§ Підрахунок голосів розпочинається о 22 годині
§ Результати виборів до Європарламенту оприлюднюються раніше за резуль-

тати виборів до представницьких органів автономій

Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ Ñêîðî- % ãîëîñ³â Ê³ëüê³ñòü % ãîëîñ³â Ê³ëüê³ñòü Ïîë³òè÷íà ãðóïà
²ñïàí³¿ ÷åííÿ (1994) ì³ñöü (1999) ì³ñöü ó ñêëàä³ ªâðî-

(1994) (1999) ïàðëàìåíòó

Íàðîäíà Ïàðò³ÿ ÍÏ 40,6 28 39,8 27 Íàðîäíà Ïàðò³ÿ
(êîíñåðâàòèâíèé) ªâðîïè (ÍÏª)

²ñïàíñüêà ²ÑÐÏ 31,1 22 35,3 24 Ïàðò³ÿ
Ñîö³àë³ñòè÷íà ªâðîïåéñüêèõ
Ðîá³òíè÷à Ïàðò³ÿ Ñîö³àë³ñò³â (ÏªÑ)
(ñîö³àë-
äåìîêðàòè÷íèé)

Îá'ºäíàí³ Ë³â³ ÎË 13,6 9 5,8 4 Ãðóïà
(êîìóí³ñòè÷íèé, ªâðîïåéñüêèõ
ñîö³àë³ñòè÷íèé) Îá'ºäíàíèõ Ë³âèõ/

Çåëåí³ Ë³â³ 
Ñêàíäèíàâ³¿ (ÃªÎË)

"Êîíâåðãåíö³ÿ ³ Óí³ÿ" ÊÓ 4,7 3 4,4 3 1 - ÍÏª / 2 —
(ðåã³îíàë³ñòñüêèé, ªËÄÐÏ
õðèñòèÿíñüêî-
äåìîêðàòè÷íèé)

ªâðîïåéñüêà Êîàë³ö³ÿ ªÊ 2,8 2 3,2 2 ªâðîïåéñüêèé
(ðåã³îíàë³ñòñüêèé, Ðàäèêàëüíèé
öåíòðèñòñüêèé) Àëüÿíñ 

(ªÐÀ)*

Íàö³îíàë³ñòè÷íà ÍÊ - - 2,9 2 Çåëåí³
Êîàë³ö³ÿ 
(ðåã³îíàë³ñòñüêèé)

"Ìè — áàñêè" ÌÁ - - 1,5 1 Íåçàëåæí³
(ñåïàðàòèñòñüêèé)

Ãàë³ñ³éñüêèé Áëîê ÃÍÁ - - 1,6 1 Çåëåí³
(ðåã³îíàë³ñòñüêèé, 
ñîö³àë-
äåìîêðàòè÷íèé)

²íø³ 7,2 - 5,6 -

ÐÀÇÎÌ 100 64 100 64

* Група на поточний момент припинила своє існування (депутати, обрані за списком Європейсь-
кої Коаліції, увійшли до складу Європейської Ліберально-Демократичної  та Реформ Партії)
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Порядок проведення та результати виборів членів Європейського Парламенту у країнах ЄС

ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ 
ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

ІТАЛІЯ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

Ðàçîì Æ³íêè ×îëîâ³êè
×èñåëüí³ñòü íàñåëåííÿ 57 637 700 29 646 500 27 991 200
Ê³ëüê³ñòü ãðîìàäÿí äåðæàâ-÷ëåí³â ªÑ, 
ÿê³ ïðîæèâàþòü íà òåðèòîð³¿ êðà¿íè 142 300 83 100 59 200
Ê³ëüê³ñòü ïîòåíö³éíèõ âèáîðö³â 47 425 100 24 667 000 22 758 100
Ê³ëüê³ñòü ãðîìàäÿí â³êîì â³ä 18 äî 23 ðîê³â 4 400 100 2 151 400 2 248 700
Ê³ëüê³ñòü ì³ñöü ó ªâðîïàðëàìåíò³ 87
Ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ íà îäíå ì³ñöå 
â ªâðîïàðëàìåíò³ 662 502

Дата останніх
виборів

Правова
основа

Виборча
система

§ 13 червня 1999 року

§ Закон від 24 січня 1979 року (зі змінами від 1984, 1989 та 1994 років)

§ Вибори депутатів Європарламенту відбуваються у 5 багатомандатних ок-
ругах. Кількість місць, відведених кожному округу, залежить від його гус-
тонаселеності. Від найменшого округу (острови Сицилія та Сардинія)
обирається 10 депутатів; від найбільшого (Північно-Західного) — 23 депу-
тати

§ Виборці голосують як за списки політичних партій або партійних блоків,
так і окремих кандидатів у списках

§ Виборча квота (тобто мінімальна кількість голосів, необхідна для гаран-
тованого обрання кандидата) вираховується шляхом поділу загальної
кількості дійсних бюлетенів на кількість місць, відведених Італійській
Республіці у Європарламенті (тобто на 87). Так, якщо у голосуванні взя-
ли участь 57 000 000 осіб, виборча квота становитиме 57 000 000/87 або
655 172

§ Для того, щоб встановити кількість місць, які за результатами виборів
партія отримає у Європарламенті, голоси, подані за її список в цілому по

ÏªÑ
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«ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ»

Висування та
реєстрація
кандидатів

Право голосу

Вимоги до
кандидата

Несумісність

Виборча
кампанія

Голосування,
підрахунок
голосів та
оприлюднення
результатів
виборів

державі, діляться на виборчу квоту. Якщо за партійний список у цілому в
державі проголосувало 6 551 720 виборців, то партія, яка висунула цей
список, отримає 10 мандатів. Після такого розподілу, за звичай, зали-
шається нерозподіленою певна кількість мандатів. Партії, які отримали
найбільші залишки після ділення голосів за їхні списки на виборчу кво-
ту, отримують додаткові мандати

§ Після визначення кількості місць, які отримує кожна з партій у Європар-
ламенті, відбувається розподіл мандатів між округами. Для цього, голоси
подані в цілому у державі за партійний список, діляться на кількість
місць, які отримала відповідна партія (визначається частка списку).
Кількість мандатів, які отримує партія у конкретному окрузі, визна-
чається шляхом ділення голосів, поданих за її список в окрузі на частку
списку
§ Мандати, отримані партією на виборах, розподіляються між кандидата-

ми пропорційно до кількості наданих їм переваг виборців

§ Висування кандидатів здійснюється політичними партіями або
партійними блоками
§ Реєстрація списків закінчується за 39 днів до проведення виборів
§ Списки партій, які не мають власних фракцій в одній з палат італійського

парламенту або представника у Європарламенті, у кожному виборчому
окрузі повинні бути підписані 30 000 — 35 000 виборців (але не менше, ніж
10% виборців, які проживають у регіоні, до складу якого входить округ)

§ Мінімальний вік — 18 років
§ Громадянство Італії або іншої держави-члена ЄС
§ Громадяни Італії, які постійно проживають за кордоном, беруть участь у

голосуванні на території консульських установ Італії

§ Мінімальний вік — 25 років. Громадяни держав-членів ЄС можуть вису-
вати свої кандидатури на виборах після досягнення віку, встановленого
законодавством держав, громадянами яких вони є
§ Громадянство держави, яка входить до складу ЄС

§ Представники Італії у Європарламенті не можуть суміщати свої посади з
посадами у виконавчих органах Євросоюзу та представницьких органах
регіонального самоврядування Італії

§ Держава компенсує витрати партій на агітаційну кампанію
§ Агітаційна кампанія розпочинається за 30 діб до дня голосування
§ Відсутність заборон стосовно проведення опитувань громадської думки

§ Підрахунок голосів проводиться з 10 години ранку дня, наступного за
днем голосування
§ Попередні результати виборів оприлюднюються через 2 години після

закінчення підрахунку голосів
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Порядок проведення та результати виборів членів Європейського Парламенту у країнах ЄС

РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 

* Група на поточний момент припинила своє існування (депутати, які були обрані за Списком
Боніно, увійшли до групи незалежних депутатів)

Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ Ñêîðî- % ãîëîñ³â Ê³ëüê³ñòü % ãîëîñ³â Ê³ëüê³ñòü Ïîë³òè÷íà ãðóïà
²òàë³¿ ÷åííÿ (1994) ì³ñöü (1999) ì³ñöü ó ñêëàä³ ªâðî-

(1994) (1999) ïàðëàìåíòó

Ïàðò³ÿ "Âïåðåä, ²òàë³ÿ" ÏÂ² 30,6 27 25,2 22 Íàðîäíà 
(êîíñåðâàòèâíèé) Ïàðò³ÿ ªâðîïè 

(ÍÏª)

Äåìîêðàòè÷íà Ë³âà ÄËÏ 19,1 16 17,4 15 Ïàðò³ÿ
Ïàðò³ÿ (ñîö³àë- ªâðîïåéñüêèõ
äåìîêðàòè÷íèé) Ñîö³àë³ñò³â (ÏªÑ)

Íàö³îíàëüíèé Ñîþç ÍÑ 12,5 11 10,3 9 Ñîþç çà ªâðîïó 
(íàö³îíàëüíî- Íàö³é (ÑªÍ)
êîíñåðâàòèâíèé)
Ñïèñîê Áîí³íî ÑÁ 2,1 2 8,5 7 ªâðîïåéñüêèé 

Ðàäèêàëüíèé 
Àëüÿíñ (ªÐÀ)*

Äåìîêðàòè÷íà ÄÏ - - 7,7 7 1 - ÍÏª /
Ïàðò³ÿ (ë³áåðàëüíèé) 6 - ªËÄÐÏ

²òàë³éñüêà Íàðîäíà ²ÍÏ 10 8 4,3 4 Íàðîäíà
Ïàðò³ÿ (õðèñòèÿíñüêî- Ïàðò³ÿ ªâðîïè
äåìîêðàòè÷íèé) (ÍÏª)

Ë³ãà Ï³âíî÷³ ËÏ 6,6 6 4,5 4 Íåçàëåæí³
(ðåã³îíàë³ñòñüêèé)
Êîìóí³ñòè÷íà Ïàðò³ÿ ÊÏÎ 6,1 5 4,3 4 Ãðóïà 
(îíîâëåíà) ªâðîïåéñüêèõ
(êîìóí³ñòè÷íèé) Îá'ºäíàíèõ Ë³âèõ/

Çåëåí³ Ë³â³ 
Ñêàíäèíàâ³¿ (ÃªÎË)

Õðèñòèÿíñüêèé ÕÄÖ - - 2,6 2 Íàðîäíà Ïàðò³ÿ
Äåìîêðàòè÷íèé ªâðîïè (ÍÏª)
Öåíòð 
(êîíñåðâàòèâíèé)
Ñîö³àë-Äåìîêðàòè÷íà ÑÄÏ² 1,8 2 2,1 2 Ïàðò³ÿ
Ïàðò³ÿ ²òàë³¿ ªâðîïåéñüêèõ
(ñîö³àë-äåìîêðàòè÷íèé) Ñîö³àë³ñò³â (ÏªÑ)
Îá'ºäíàí³ Õðèñòèÿíñüê³ ÎÕÄ - - 2,1 2 Íàðîäíà Ïàðò³ÿ 
Äåìîêðàòè ªâðîïè (ÍÏª)
(êîíñåðâàòèâíèé)
Ïàðò³ÿ Êîìóí³ñò³â ÏÊ² - - 2 2 Ãðóïà ªâðîïåéñüêèõ 
²òàë³¿ (êîìóí³ñòè÷íèé) Îá'ºäíàíèõ Ë³âèõ/

Çåëåí³ Ë³â³ 
Ñêàíäèíàâ³¿ (ÃªÎË)

Ñîþç Çåëåíèõ ÑÇ 3,2 3 1,8 2 Çåëåí³
(åêîëîã³÷íèé)

Ñîö³àë³ñòè÷íèé Ðóõ ÑÐ² - - 1,6 1 Íåçàëåæí³
²òàë³¿ (ñîö³àë³ñòè÷íèé)
Äåìîêðàòè÷íèé Ñîþç ÄÑª - - 1,6 1 Íàðîäíà Ïàðò³ÿ 
çà ªâðîïó ªâðîïè (ÍÏª)
(êîíñåðâàòèâíèé)
"Â³äðîäæåííÿ ²òàë³¿". "Â²" - - 1,1 1 Íàðîäíà Ïàðò³ÿ
Ñïèñîê Ä³í³ ªâðîïè (ÍÏª)
(öåíòðèñòñüêèé)

Ïàðò³ÿ Ïåíñ³îíåð³â ÏÏ - - 0,7 1 Íàðîäíà Ïàðò³ÿ
ªâðîïè (ÍÏª)

²òàë³éñüêà ²ÐÏ 0,7 1 0,5 1 ªâðîïåéñüêà
Ðåñïóáë³êàíñüêà Ë³áåðàëüíî-
Ïàðò³ÿ (ë³áåðàëüíèé) Äåìîêðàòè÷íà òà

Ðåôîðì Ïàðò³ÿ 
(ªËÄÐÏ)

²íø³ 1,6 - 1,7 -
ÐÀÇÎÌ 94,3 81 100 87
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«ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ»

ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ 
ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

ЛЮКСЕМБУРГ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

Дата останніх
виборів

Правова
основа

Виборча
система

§ 13 червня 1999 року

§ Закон від 25 лютого 1979 року (зі змінами від 1984 та 1994 років)

§ Вибори проводяться у загальнодержавному виборчому окрузі, в якому
обирається 6 депутатів
§ Кожен виборець має 6 голосів. Дозволяється голосувати як за партійні

списки, так і за окремих кандидатів в одному або різних списках. Голоси,
подані виборцем за кандидатів у списках, передаються відповідним
партіям
§ Розподіл місць між партіями здійснюється пропорційно до кількості

голосів, поданих за партійні списки. Для визначення кількості мандатів,
які отримують політичні партії у Європейському Парламенті, голоси,
подані за кожен список, послідовно діляться на 1; 2; 3; 4 і так далі. При
цьому мандати надаються тим партіям, які в результаті ділення отримують
6 найбільших часток
§ Місця, отримані партіями, розподіляються між кандидатами пропорційно

до кількості поданих за них голосів виборців

Ðàçîì Æ³íêè ×îëîâ³êè
×èñåëüí³ñòü íàñåëåííÿ 429 100 218 100 211 000
Ê³ëüê³ñòü ãðîìàäÿí äåðæàâ-÷ëåí³â ªÑ, 
ÿê³ ïðîæèâàþòü íà òåðèòîð³¿ êðà¿íè 128 700 - -
Ê³ëüê³ñòü ïîòåíö³éíèõ âèáîðö³â 333 900 171 900 162 000
Ê³ëüê³ñòü ãðîìàäÿí â³êîì â³ä 18 äî 23 ðîê³â 29 000 14 400 14 600

Ê³ëüê³ñòü ì³ñöü ó ªâðîïàðëàìåíò³ 6
Ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ íà îäíå ì³ñöå 
â ªâðîïàðëàìåíò³ 71 517

ÏªÑ

²ÍÏ

ÄÑª
ÎÕÄ

Â²

Ñ Ç

ÕÄÖ
ÏÏ
ÄÏ

ÏÂ²

ÑÄÏ ²

ÄËÏ

ÍÑ

ÊÏÎ

ÏÊ²

ÑÁ

ÑÐ²

ËÏ

²ÐÏ

ÄÏ6

7

17
15

2

2 2

1

1

1 2 4 1 2 1

9

9

6

6

2

2
2

7

7

5 4

3 4

ÍÏª

Íåçà-
ëåæí³

ªÐÀ ªËÄÐÏ

ÑªÍÃªÎË

Çåëåí³
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Порядок проведення та результати виборів членів Європейського Парламенту у країнах ЄС

Висування та
реєстрація
кандидатів

Право голосу

Вимоги до
кандидата

Несумісність

Виборча
кампанія

Голосування,
підрахунок
голосів та
офіційне
оприлюднення
результатів
виборів

§ Висування кандидатів здійснюється виключно політичними партіями
§ Списки політичних партій повинні включати не більше 12 кандидатів
§ Реєстрація списків здійснюється за 60 днів до проведення голосування
§ Партійні списки повинні бути підписані або одним членом парламенту

Люксембургу, або Європейського Парламенту, або 250 виборцями

§ Мінімальний вік — 18 років
§ Громадянство Люксембургу або іншої держави-члена ЄС
§ Громадяни Люксембургу можуть брати участь у голосуванні лише якщо

вони постійно проживають на території Люксембургу впродовж останніх 6
років до дня проведення виборів

§ Громадяни Люксембургу, які постійно проживають за кордоном, можуть
голосувати поштою

§ Участь виборців (громадян Люксембургу та громадян держав-членів ЄС,
включених за їхнім проханням до списків виборців) у голосуванні є
обов'язковою

§ Мінімальний вік — 21 рік. Громадяни держав-членів ЄС можуть висувати
свої кандидатури на виборах після досягнення віку, встановленого
законодавством держав, громадянами яких вони є

§ Громадяни держав-членів Європейського Союзу можуть висувати свої
кандидатури на виборах лише у тому випадку, якщо вони проживають на
території Герцогства протягом останніх 10 років до дня проведення
виборів

§ Представники Люксембургу в Європарламенті не можуть суміщати свої
посади з посадами у виконавчих органах Євросоюзу та Уряді Люксембургу

§ Партіям, які на виборах до Європарламенту отримали на свою підтримку
більше 5% голосів, відшкодовуються витрати на розсилку одного
звернення до кожного виборця. Такі партії, крім того, мають право на
часткове державне відшкодування інших витрат, пов'язаних із участю у
виборчому процесі. При цьому відповідні державні кошти розподіляються
між партіями пропорційно до кількості отриманих ними голосів виборців.
Тим партіям, які отримали на свою підтримку більше 25% голосів
відшкодовуються витрати на передвиборну агітацію у розмірі 3 000 000
люксембурзьких франків (75 000 ˆ �)

§ За кожного депутата у Європарламенті партія отримує додаткових 500 000
франків (12 500 ˆ �)

§ Агітаційна кампанія починається в строки, встановлені домовленостями
партійних керівників

§ Забороняється публікація результатів опитувань громадської думки
упродовж місяця до дня проведення виборів

§ Вибори депутатів Європарламенту проводяться у той самий день, що й
вибори до національного парламенту Люксембургу

§ Підрахунок голосів розпочинається о 10 годині наступного після
проведення голосування дня

§ Офіційне оприлюднення результатів виборів здійснюється в наступний
після виборів понеділок о 12 годині
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«ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ»

РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 

ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ 
ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 

Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ Ñêîðî- % ãîëîñ³â Ê³ëüê³ñòü % ãîëîñ³â Ê³ëüê³ñòü Ïîë³òè÷íà ãðóïà
Ëþêñåìáóðãó ÷åííÿ (1994) ì³ñöü (1999) ì³ñöü ó ñêëàä³ ªâðî-

(1994) (1999) ïàðëàìåíòó

Õðèñòèÿíñüêà ÕÑÍÏ 31,5 2 31,9 2 Íàðîäíà Ïàðò³ÿ
Ñîö³àëüíà ªâðîïè
Íàðîäíà (ÍÏª)
Ïàðò³ÿ 
(õðèñòèÿíñüêî-
äåìîêðàòè÷íèé)

Ñîö³àë³ñòè÷íà ÑÐÏË 24,8 2 23,2 2 Ïàðò³ÿ
Ðîá³òíè÷à Ïàðò³ÿ ªâðîïåéñüêèõ 
Ëþêñåìáóðãó Ñîö³àë³ñò³â 
(ñîö³àë- (ÏªÑ)
äåìîêðàòè÷íèé)

Äåìîêðàòè÷íà ÄÏ 18,8 1 20,8 1 ªâðîïåéñüêà
Ïàðò³ÿ Ë³áåðàëüíî-
(ë³áåðàëüíèé) Äåìîêðàòè÷íà 

òà Ðåôîðì 
Ïàðò³ÿ 

(ªËÄÐÏ)

Çåëåí³ Çåëåí³ 10,9 1 10,7 1 Çåëåí³
(åêîëîã³÷íèé)

²íø³ - 14 - - -

ÐÀÇÎÌ 100 6 86,6 6

ÏªÑ

ÕÑÍÏ

ÑÐÏË

Çåëåí³

ÄÏ

2

2

2

2

1

1

1
1

ÍÏª ªËÄÐÏ Çåëåí³
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Порядок проведення та результати виборів членів Європейського Парламенту у країнах ЄС

НІДЕРЛАНДИ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

Ðàçîì Æ³íêè ×îëîâ³êè

×èñåëüí³ñòü íàñåëåííÿ 15 752 300 7 963 600 7 788 700

Ê³ëüê³ñòü ãðîìàäÿí äåðæàâ-÷ëåí³â ªÑ, 
ÿê³ ïðîæèâàþòü íà òåðèòîð³¿ êðà¿íè 191 400 88 400 103 000

Ê³ëüê³ñòü ïîòåíö³éíèõ âèáîðö³â 12 293 400 6 273 500 6 019 900

Ê³ëüê³ñòü ãðîìàäÿí â³êîì â³ä 18 äî 23 ðîê³â 1 138 800 560 300 578 500

Ê³ëüê³ñòü ì³ñöü ó ªâðîïàðëàìåíò³ 31

Ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ íà îäíå ì³ñöå 
â ªâðîïàðëàìåíò³ 508 139

Дата останніх
виборів

Правова
основа

Виборча
система

Висування та
реєстрація
кандидатів

§ 10 червня 1999 року

§ Виборчий кодекс від 28 січня 1993 року

§ Вибори проводяться у загальнодержавному виборчому окрузі, в якому
обирається 31 депутат. Територія держави поділяється на 12 виборчих
округів, створених виключно для покращення процедури голосування
(голоси, подані за партійні списки, підраховуються у загальнодержав-
ному окрузі)

§ Виборці можуть голосувати як за списки політичних партій, так і за ок-
ремих кандидатів у списках

§ Розподіл місць між партіями здійснюється пропорційно до кількості
голосів, поданих за партійні списки. Для визначення кількості ман-
датів, які отримують політичні партії у Європейському Парламенті, го-
лоси, подані за кожен список, послідовно діляться на 1; 2; 3; 4 і так далі.
При цьому мандати надаються тим партіям, які в результаті ділення от-
римують 31 найбільшу частку

§ Виборчий бар’єр не використовується
§ Мандати, отримані партіями, розподіляються між кандидатами у спис-

ках пропорційно до кількості наданих їм переваг виборців

§ Висування кандидатів здійснюється політичними партіями шляхом
реєстрації партійних списків

§ Партія, яка не має жодного представника у Європарламенті, повинна
внести виборчу заставу у розмірі 25 000 гульденів (11 145 ˆ �), яка повер-
тається за умови отримання партією голосів, кількість яких дорівнює
3/4 виборчої квоти (тобто мінімальної кількості голосів, необхідних для
отримання одного місця у Європарламенті). Розмір виборчої квоти виз-
начається шляхом ділення голосів виборців, які взяли участь у голосу-
ванні, на кількість місць, відведених для Нідерландів у Європейському
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«ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ»

Право голосу

Вимоги до
кандидата

Несумісність

Виборча
кампанія

Голосування,
підрахунок
голосів та
оприлюднення
результатів
виборів

Парламенті. Так, якщо у голосуванні взяли участь 6 500 000 виборців,
розмір виборчої квоти становитиме 209 677 (6 500 000/31)

§ Партійний список повинен бути підписаний не менше, ніж 30 вибор-
цями
§ Списки кандидатів від партій, представлених у Європейському Парла-

менті 15 депутатами, можуть включати до 80 кандидатів. Максималь-
на кількість кандидатів у списках інших партій не повинна перевищу-
вати 30
§ Реєстрація списків здійснюється за 40 днів до проведення голосування

§ Мінімальний вік — 18 років
§ Громадянство Нідерландів або іншої держави-члена ЄС
§ Громадяни Нідерландів, які постійно проживають за кордоном, голо-

сують поштою
§ Участь у голосуванні не є обов'язковою 

§ Мінімальний вік — 18 років. Громадяни держав-членів ЄС можуть ви-
сувати свої кандидатури на виборах після досягнення віку, встановле-
ного законодавством держав, громадянами яких вони є

§ Громадянство держави, яка входить до складу ЄС

§ Представники Нідерландів у Європарламенті не можуть суміщати свої
посади з посадами у виконавчих органах Євросоюзу та уряді Нідер-
ландів, судді Верховного Суду, члена Вищої Палати Аудиторів, Гене-
рального прокурора або Адвоката у Верховному Суді, Уповноваженого
Королеви в провінції, з адміністративною посадою в парламенті
країни. При цьому законодавством допускається можливість поєднан-
ня депутатських мандатів у Європарламенті та національному парла-
менті Нідерландів. Однак, на практиці всі обрані до Європарламенту
депутати залишають місця у Палаті представників Нідерландів вакант-
ними

§ Ефірний час на державних каналах мовлення розподіляється між
партіям голландським урядом
§ Проведення опитувань громадської думки заборонено в день голосу-

вання

§ Підрахунок голосів розпочинається о 10 годині через один день після
проведення голосування
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Порядок проведення та результати виборів членів Європейського Парламенту у країнах ЄС

РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 

* Група на поточний момент припинила своє існування (депутати, обрані за списком блоку
Федерації Політики Реформування, Партії Політичного Реформування та Ліги Реформованої
Політики, увйшли до складу Групи за Європу Демократій та Різноманіття)

ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ 
ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ Ñêîðî- % ãîëîñ³â Ê³ëüê³ñòü % ãîëîñ³â Ê³ëüê³ñòü Ïîë³òè÷íà ãðóïà
Í³äåðëàä³â ÷åííÿ (1994) ì³ñöü (1999) ì³ñöü ó ñêëàä³ ªâðî-

(1994) (1999) ïàðëàìåíòó

Õðèñòèÿíñüêî- ÕÄÇ 30,8 10 26,9 9 Íàðîäíà Ïàðò³ÿ
Äåìîêðàòè÷íèé Çàêëèê ªâðîïè (ÍÏª)
(õðèñòèÿíñüêî-
äåìîêðàòè÷íèé)

Ëåéáîðèñòñüêà Ïàðò³ÿ ËÏ 22,9 8 20,1 6 Ïàðò³ÿ
(ñîö³àë-äåìîêðàòè÷íèé) ªâðîïåéñüêèõ 

Ñîö³àë³ñò³â (ÏªÑ)

Íàðîäíà Ïàðò³ÿ çà ÍÏÑÄ 17,9 6 19,7 6 ªâðîïåéñüêà
Ñâîáîäó òà Äåìîêðàò³þ Ë³áåðàëüíî-
(êîíñåðâàòèâíî- Äåìîêðàòè÷íà òà
ë³áåðàëüíèé) Ðåôîðì Ïàðò³ÿ 

(ªËÄÐÏ)

Äåìîêðàòè 66 Ä66 11,7 4 5,8 2 ªâðîïåéñüêà
(ñîö³àëüíî-ë³áåðàëüíèé) Ë³áåðàëüíî-

Äåìîêðàòè÷íà òà 
Ðåôîðì Ïàðò³ÿ 

(ªËÄÐÏ)

Ôåäåðàö³ÿ Ïîë³òèêè ÔÏÐ- 7,8 2 8,7 3 Ãðóïà Íåçàëåæíèõ
Ðåôîðìóâàííÿ/Ïàðò³ÿ ÏÏÐ- çà ªâðîïó Íàö³é
Ïîë³òè÷íîãî ËÐÏ (ÍªÍ)*
Ðåôîðìóâàííÿ
/Ë³ãà Ðåôîðìîâàíî¿
Ïîë³òèêè (õðèñòèÿíñüêèé,
êîíñåðâàòèâíèé)

Çåëåí³ Ë³â³ (åêîëîã³÷íèé, ÇË 3,7 1 11,9 4 Çåëåí³
ñîö³àë³ñòè÷íèé)

Ñîö³àë³ñòè÷íà Ïàðò³ÿ ÑÏ - - 5 1 Ãðóïà
(êðàéí³é ë³âèé) ªâðîïåéñüêèõ 

Îá'ºäíàíèõ Ë³âèõ/
Çåëåí³ Ë³â³ 

Ñêàíäèíàâ³¿ (ÃªÎË)

²íø³ 5,2 - 1,9 -

ÐÀÇÎÌ 100 31 100 31

ÏªÑ

ÕÄÇ

ËÏ

ÍÏÑÄ

Äáá

ÑÏ

ÇË

ÔÏÐ-ÏÏÐ-
ËÏÐ

6 6

9

9
8

6

2

1

1

4

4

3

3

ÍÏª

ÍªÍ

ªËÄÐÏ ÃªÎË

Çåëåí³



«

«
«

«
«

«
« «

«
««

«

50

«ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ»

НІМЕЧЧИНА

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

Ðàçîì Æ³íêè ×îëîâ³êè

×èñåëüí³ñòü íàñåëåííÿ 82 095 500 41 912 300 40 183 200

Ê³ëüê³ñòü ãðîìàäÿí äåðæàâ-÷ëåí³â ªÑ, 
ÿê³ ïðîæèâàþòü íà òåðèòîð³¿ êðà¿íè 1 861 100 818 300 1 042 800

Ê³ëüê³ñòü ïîòåíö³éíèõ âèáîðö³â 66 390 900 34 269 200 32 121 700

Ê³ëüê³ñòü ãðîìàäÿí â³êîì â³ä 18 äî 23 ðîê³â 5 315 300 2 568 200 2 747 100

Ê³ëüê³ñòü ì³ñöü ó ªâðîïàðëàìåíò³ 99

Ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ íà îäíå ì³ñöå 
â ªâðîïàðëàìåíò³ 829 247

Дата останніх
виборів

Правова
основа

Виборча
система

Висування 
та реєстрація
кандидатів

Право голосу

§ 13 червня 1999 року

§ Федеральний виборчий закон від 16 червня 1978 року (зі змінами від 1993
та 1997 років)

§ Вибори проводяться у багатомандатних округах, межі яких збігаються з
кордонами земель

§ Виборці голосують за списки політичних партій
§ Розподіл місць між партіями здійснюється пропорційно до кількості голосів,

поданих за партійні списки. Для визначення кількості місць, які отримує
партія у Європарламенті голоси громадян, які взяли участь у виборах, ділять-
ся на 99 (кількість місць, відведених для Німеччини у Європарламенті) — виз-
начається виборча квота. Голоси, подані за партійний список, діляться на кво-
ту. Отримане ціле число дорівнює кількості мандатів, які отримує партія. В ре-
зультаті такого розподілу значна частина голосів виборців не враховується.
Партіям, які отримали найбільшу кількість таких неврахованих голосів, нада-
ються додаткові мандати

§ Підрахунок голосів, поданих за списки, здійснюється на федеральному рівні
§ Якщо за список політичної партії було подано менше 5% голосів, вона не

отримує жодного місця у Європарламенті
§ Мандати, отримані партіями, розподіляються за порядком розташування

кандидатів у списках

§ Висування кандидатів у депутати здійснюється політичними партіями та
загальноєвропейськими партійними блоками шляхом реєстрації списків
кандидатів

§ Кінцевий термін реєстрації: не пізніше, ніж за 66 днів до початку виборів
на місцевому рівні або 68 днів — на федеральному

§ Партії мають право висувати списки як на федеральному рівні (тобто, в
усіх виборчих округах), так і в окремих землях

§ Партії, які не мають жодного представника в Бундестазі або місцевому за-
конодавчому органі (ландтазі), повинні зібрати на підтримку 2 000 ви-
борців для висування списку в окрузі або 4 000 підписів для висування за-
гальнофедерального списку кандидатів 

§ Мінімальний вік — 18 років
§ Громадянство Німеччини або іншої держави-члена ЄС
§ Громадяни Німеччини, які проживають в країні, що не є членом Ради Європи,

можуть брати участь у голосуванні, якщо термін їх проживання в цій країні не
перевищує 25 років і вони включені до списків виборців у Німеччині
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Порядок проведення та результати виборів членів Європейського Парламенту у країнах ЄС

РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 

Вимоги до
кандидата

Несумісність

Виборча
кампанія

Голосування,
підрахунок
голосів та
оприлюднення
результатів
виборів

§ Громадяни Німеччини, які постійно проживають за кордоном, мають пра-
во голосувати поштою
§ Участь громадян Німеччини у виборах не є обов’язковою

§ Мінімальний вік — 18 років. Громадяни держав-членів ЄС можуть висува-
ти свої кандидатури на виборах після досягнення віку, встановленого за-
конодавством держав, громадянами яких вони є

§ Представники Німеччини у Європарламенті не можуть суміщати свої по-
сади з посадами у виконавчих органах Євросоюзу та органах виконавчої
влади Німеччини 

§ Усі партії, за списки яких проголосувало більше 0,5% громадян мають
право на відшкодування витрат на виборчу кампанію. При цьому партії,
за списки яких на виборах було подано більше 5 000 000 голосів, отриму-
ють по 1,3 німецької марки (0,66 ˆ � �) за кожен голос. Іншим партіям спла-
чується по 1 марці (0,51 ˆ �) за кожен голос
§ Дата початку виборчої кампанії законодавством не визначена
§ Ефірний час на каналах мовлення надається учасникам виборів на

підставі угод, укладених з керівниками теле-, радіокомпаній 
§ Проведення опитувань громадської думки заборонено в день голосування

§ Вибори до Європарламенту відбуваються одночасно з федеральними ви-
борами
§ Підрахунок голосів починається о 22 годині

Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ Ñêîðî- % ãîëîñ³â Ê³ëüê³ñòü % ãîëîñ³â Ê³ëüê³ñòü Ïîë³òè÷íà ãðóïà
Í³ìå÷÷èíè ÷åííÿ (1994) ì³ñöü (1999) ì³ñöü ó ñêëàä³ ªâðî-

(1994) (1999) ïàðëàìåíòó

Ñîö³àëüíî-Äåìîêðàòè÷íà ÑÄÏ 32,2 40 30,7 33 Ïàðò³ÿ
Ïàðò³ÿ (ñîö³àë- ªâðîïåéñüêèõ
äåìîêðàòè÷íèé) Ñîö³àë³ñò³â (ÏªÑ)

Õðèñòèÿíñüêî- ÕÄÑ 38,8 47 39,3 43 Íàðîäíà
Äåìîêðàòè÷íèé Ïàðò³ÿ ªâðîïè
Ñîþç (êîíñåðâàòèâíèé (ÍÏª)
õðèñòèÿíñüêî-
äåìîêðàòè÷íèé)

Õðèñòèÿíñüêèé ÕÑÑÁ - - 9,4 10 Íàðîäíà
Ñîö³àëüíèé Ñîþç Ïàðò³ÿ ªâðîïè
Áàâàð³¿ (ðåã³îíàëüíèé (ÍÏª)
êîíñåðâàòèâíèé)

Ñîþç 90/Çåëåí³ Çåëåí³ 10,1 12 6,4 7 Çåëåí³
(åêîëîã³÷íèé)

Ïàðò³ÿ Äåìîêðàòè÷íîãî ÏÄÑ - - 5,8 6 Ãðóïà 
Ñîö³àë³çìó ªâðîïåéñüêèõ 
(êðàéí³é ë³âèé) Îá'ºäíàíèõ Ë³âèõ/

Çåëåí³ Ë³â³ 
Ñêàíäèíàâ³¿ (ÃªÎË)

²íø³ 18,9 - 5,4 -

ÐÀÇÎÌ 100 99 97 99
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«ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ»

ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ 
ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

ПОРТУГАЛІЯ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

Ðàçîì Æ³íêè ×îëîâ³êè
×èñåëüí³ñòü íàñåëåííÿ 9 977 000 5 173 800 4 803 200
Ê³ëüê³ñòü ãðîìàäÿí äåðæàâ-÷ëåí³â ªÑ, 
ÿê³ ïðîæèâàþòü íà òåðèòîð³¿ êðà¿íè 48 300 22 100 26 200
Ê³ëüê³ñòü ïîòåíö³éíèõ âèáîðö³â 7 888 700 4 154 400 3 734 300
Ê³ëüê³ñòü ãðîìàäÿí â³êîì â³ä 18 äî 23 ðîê³â 953 000 471 000 482 500
Ê³ëüê³ñòü ì³ñöü ó ªâðîïàðëàìåíò³ 25
Ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ íà îäíå ì³ñöå 
â ªâðîïàðëàìåíò³ 399 080

Дата останніх
виборів

Правова
основа

Виборча
система

Висування та
реєстрація
кандидатів

Право голосу

§ 13 червня 1999 року

§ Закон від 29 квітня 1987 року

§ Вибори проводяться у загальнодержавному виборчому окрузі, в якому
обирається 25 депутатів
§ Виборці можуть голосувати лише за списки політичних партій
§ Розподіл місць між партіями здійснюється пропорційно до кількості го-

лосів, поданих за партійні списки. Для визначення кількості мандатів, які
отримують політичні партії у Європейському Парламенті, голоси, подані
за кожен список, послідовно діляться на 1; 2; 3; 4 і так далі. При цьому
мандати надаються тим партіям, які в результаті ділення отримують 25
найбільших часток
§ Мандати, отримані партіями, розподіляються за порядком розташування

кандидатів у списках

§ Висування кандидатів здійснюється виключно політичними партіями або
партійними блоками шляхом реєстрації списків кандидатів
§ Реєстрація списків кандидатів у депутати Європейського Парламенту

здійснюється Конституційним Судом Португалії за 60 днів до проведення
голосування

§ Мінімальний вік — 18 років
§ Громадянство Португалії або іншої держави-члена ЄС
§ Громадяни Португалії, які постійно проживають за кордоном, беруть

ÏªÑ

ÑÄÏ

Çåëåí³

ÕÄÑ

ÕÑÑÁ

ÏÄÑ6

7

7

5 3

1 0

43

3 3

3 3

6

ÍÏª ÃªÎË Çåëåí³
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Порядок проведення та результати виборів членів Європейського Парламенту у країнах ЄС

РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 

Вимоги до
кандидата

Несумісність

Виборча
кампанія

Голосування,
підрахунок
голосів та
оприлюднення
результатів
виборів

участь у голосуванні на території консульських установ своєї держави
§ Участь громадян Португалії у виборах не є обов'язковою 
§ Мінімальний вік — 21 рік. Громадяни держав-членів ЄС можуть висувати

свої кандидатури на виборах після досягнення віку, встановленого зако-
нодавством держав, громадянами яких вони є
§ Громадянство держави, яка входить до складу ЄС

§ Депутати Європарламенту не можуть суміщати свої посади з посадами у
виконавчих органах Євросоюзу та органах виконавчої влади або поліції
Португалії, а також з посадами суддів, дипломатичних працівників, цер-
ковних діячів, державних службовців. Не можуть мати представницького
мандату громадяни, які перебувають на військовій службі

§ Загальний розмір витрат одного кандидата на передвиборну агітацію не
може перевищувати п’ятнадцятикратного розміру мінімальної заробітної
плати
§ Передвиборна агітація розпочинається за 13 днів до проведення голосування
§ Ефірний час на державних радіо- та телекомпаніях розподіляється

порівну між усіма партіями, які висунули списки кандидатів
§ Заборонено проведення опитувань громадської думки впродовж тижня,

що передує дню голосування

§ Підрахунок голосів розпочинається у день голосування о 22 годині
§ Результати виборів оприлюднюються наступного дня, після проведення

голосування

Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ Ñêîðî- % ãîëîñ³â Ê³ëüê³ñòü % ãîëîñ³â Ê³ëüê³ñòü Ïîë³òè÷íà ãðóïà
Ïîðòóãàë³¿ ÷åííÿ (1994) ì³ñöü (1999) ì³ñöü ó ñêëàä³ ªâðî-

(1994) (1999) ïàðëàìåíòó

Ñîö³àë³ñòè÷íà Ïàðò³ÿ ÑÏ 34,9 10 43,1 12 Ïàðò³ÿ
(ñîö³àë-äåìîêðàòè÷íèé) ªâðîïåéñüêèõ 

Ñîö³àë³ñò³â (ÏªÑ)

Ñîö³àë-Äåìîêðàòè÷íà ÑÄÏ 34,4 8 31,1 9 Íàðîäíà
Ïàðò³ÿ (ïîì³ðêîâàíî- Ïàðò³ÿ ªâðîïè
êîíñåðâàòèâíèé) (ÍÏª)

Íàðîäíà Ïàðò³ÿ ÍÏ 12,5 3 8,2 2 Ñîþç çà ªâðîïó
(êîíñåðâàòèâíèé) Íàö³é (ÑªÍ)

Îá'ºäíàíà ÎÄÊ 11,2 3 10,3 2 Ãðóïà
Äåìîêðàòè÷íà ªâðîïåéñüêèõ
Êîàë³ö³ÿ: Îá'ºäíàíèõ
— Ïîðòóãàëüñüêà Ë³âèõ/
Êîìóí³ñòè÷íà Ïàðò³ÿ Çåëåí³ Ë³â³
(êîìóí³ñòè÷íèé) Ñêàíäèíàâ³¿
— Åêîëîã³÷íà Ïàðò³ÿ (ÃªÎË)
Çåëåíèõ (åêîëîã³÷íèé)

²íø³ 7 - 7,4 - -

ÐÀÇÎÌ 100 24 100 25
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«ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ»

ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ 
ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

ФІНЛЯНДІЯ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

Ðàçîì Æ³íêè ×îëîâ³êè

×èñåëüí³ñòü íàñåëåííÿ 5 162 900 2 644 700 2 518 200

Ê³ëüê³ñòü ãðîìàäÿí äåðæàâ-÷ëåí³â ªÑ, 
ÿê³ ïðîæèâàþòü íà òåðèòîð³¿ êðà¿íè 15 800 6 100 9 700

Ê³ëüê³ñòü âèáîðö³â 4 006 500 2 078 800 1 927 700

Ê³ëüê³ñòü ì³ñöü ó ªâðîïàðëàìåíò³ 16

Ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ íà îäíå ì³ñöå 
â ªâðîïàðëàìåíò³ 322 681

Дата останніх
виборів

Правова
основа

Виборча
система

§ 13 червня 1999 року

§ Закон від 2 жовтня 1998 року

§ Вибори проводяться у загальнодержавному виборчому окрузі, в якому
обирається 16 депутатів

§ Виборці можуть голосувати за списки політичних партій та окремих
кандидатів у списках

§ Розподіл місць між партіями здійснюється пропорційно до кількості
голосів, поданих за партійні списки. Для визначення кількості ман-
датів, які отримують політичні партії у Європейському Парламенті, го-
лоси, подані за кожен список, послідовно діляться на 1; 2; 3; 4 і так далі.
При цьому мандати надаються тим партіям, які в результаті ділення от-
римують 16 найбільших часток

§ Виборчий бар'єр не застосовується
§ Мандати, отримані партіями, розподіляються між кандидатами у спис-

ках пропорційно до кількості наданих їм переваг виборців

ÏªÑ ÍÏª ÑªÍ ÃªÎË

Ñ Ï

ÎÄÊ

ÑÄÏ

ÍÏ

9

9

12

12

2

2

2

2
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Порядок проведення та результати виборів членів Європейського Парламенту у країнах ЄС

Висування та
реєстрація
кандидатів

Право голосу

Вимоги до
кандидата

Несумісність

Виборча
кампанія

Голосування,
підрахунок
голосів та
оприлюднення
результатів
виборів

§ Висування кандидатів здійснюється політичними партіями, блоками
партій, об'єднаннями виборців шляхом реєстрації списків кандидатів
§ Список, висунутий партією, партійним блоком чи об'єднанням ви-

борців повинен включати не більше 20 кандидатів
§ Кожне об'єднання виборців повинно включати не менше 2 000 грома-

дян, які мають право голосу, і має право висунути одного кандидата

§ Мінімальний вік — 18 років
§ Громадянство Фінляндії або іншої держави-члена ЄС
§ Громадяни держав, які входять до складу Європейського Союзу можуть

брати участь у голосуванні лише у тому випадку, якщо вони постійно
проживають на території Фінляндії та подали заяви про включення їх
до списків виборців
§ Участь у голосуванні не є обов'язковою

§ Мінімальний вік — 21 рік. Громадяни держав-членів ЄС можуть вису-
вати свої кандидатури на виборах після досягнення віку, встановлено-
го законодавством держав, громадянами яких вони є
§ Громадянство держави, яка входить до складу ЄС

§ Представники Фінляндії у Європарламенті не можуть суміщати свої
посади з посадами у виконавчих органах Євросоюзу, уряді, збройних
силах, Верховному суді або Вищому адміністративному суді Фінляндії,
Канцлера або Віце-канцлера юстиції, Уповноваженого парламенту
Фінляндії з прав людини або його заступника

§ Обсяг та порядок державного фінансування участі партій у виборах до
Європейського Парламенту законодавством не визначено. У 1999 році
розмір відшкодування витрат партій на виборчу кампанію склав 6 000
000 фінських марок (1 009 000 ˆ)
§ Строки проведення агітаційної кампанії законодавством не визначені
§ Розподіл ефірного часу на державних телевізійних каналах між

партіями — учасницями виборчого процесу здійснюється Фінською
компанією з теле- і радіомовлення. Час, який виділяється на передви-
борну агітацію, розподіляється між кандидатами порівну

§ Відсутність заборон стосовно проведення опитувань громадської
думки

§ Підрахунок голосів розпочинається через 2 години після закриття ос-
танньої виборчої дільниці
§ Офіційне оприлюднення результатів виборів здійснюється через 2 дні

після виборів
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«ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ»

РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 

ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ 
ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ Ñêîðî- % ãîëîñ³â Ê³ëüê³ñòü % ãîëîñ³â Ê³ëüê³ñòü Ïîë³òè÷íà ãðóïà
Ô³íëÿíä³¿ ÷åííÿ (1994) ì³ñöü (1999) ì³ñöü ó ñêëàä³ ªâðî-

(1994) (1999) ïàðëàìåíòó

"Ô³íñüêèé Öåíòð" ÔÖ 24,4 4 21,3 4 ªâðîïåéñüêà
(àãðàðíèé, ë³áåðàëüíèé) Ë³áåðàëüíî-

Äåìîêðàòè÷íà òà 
Ðåôîðì Ïàðò³ÿ 

(ªËÄÐÏ)

Øâåäñüêà Íàðîäíà ØÍÏÔ 5,8 1 6,8 1 ªâðîïåéñüêà
Ïàðò³ÿ ó Ô³íëÿíä³¿ Ë³áåðàëüíî- 
(ë³áåðàëüíèé) Äåìîêðàòè÷íà òà 

Ðåôîðì Ïàðò³ÿ 
(ªËÄÐÏ)

Ñîö³àë-Äåìîêðàòè÷íà ÑÄÏÔ 21,5 4 17,8 3 Ïàðò³ÿ
Ïàðò³ÿ Ô³íëÿíä³¿ ªâðîïåéñüêèõ
(ñîö³àëüíî- Ñîö³àë³ñò³â
äåìîêðàòè÷íèé) (ÏªÑ)

Íàö³îíàëüíà Êîàë³ö³ÿ ÍÊ 20,2 4 25,3 4 Íàðîäíà
(êîíñåðâàòèâíèé) Ïàðò³ÿ ªâðîïè  

(ÍÏª)

Ë³ãà Ë³âîãî Êðèëà ËËÊ 10,5 2 9,1 1 Ãðóïà 
(êðàéí³é ë³âèé) ªâðîïåéñüêèõ 

Îá'ºäíàíèõ Ë³âèõ/
Çåëåí³ Ë³â³ 
Ñêàíäèíàâ³¿ 

(ÃªÎË)

Ë³ãà Çåëåíèõ
(åêîëîã³÷íèé) ËÇ 7,6 1 13,4 2 Çåëåí³

Õðèñòèÿíñüêà Ë³ãà ÕË - - 2,4 1 Íàðîäíà
(õðèñòèÿíñüêî- Ïàðò³ÿ ªâðîïè
äåìîêðàòè÷íèé) (ÍÏª)

²íø³ 10 - 3,9 -

ÐÀÇÎÌ 100 16 100 16

ÏªÑ

ÕË

ÍÊ

ÑÄÏÔ

Ô Ö

ØÍÏÔ

ËËÊ

ËÇ

5 5

33

4

4

2

2

1

1

1
1

ÍÏª ªËÄÐÏ ÃªÎË

Çåëåí³



«

«
«

«
«

«
« «

«
««

«

57

Історія створення та діяльності Європейського Парламенту

ФРАНЦІЯ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

Ðàçîì Æ³íêè ×îëîâ³êè
×èñåëüí³ñòü íàñåëåííÿ 58 956 900 30 254 000 28 702 900

Ê³ëüê³ñòü ãðîìàäÿí äåðæàâ-÷ëåí³â ªÑ, 
ÿê³ ïðîæèâàþòü íà òåðèòîð³¿ êðà¿íè 1 375 500 644 800 730 700

Ê³ëüê³ñòü ïîòåíö³éíèõ âèáîðö³â 45 420 400 23 639 500 21 780 900

Ê³ëüê³ñòü ãðîìàäÿí â³êîì â³ä 18 äî 23 ðîê³â 4 570 500 2 252 700 2 317 800

Ê³ëüê³ñòü ì³ñöü ó ªâðîïàðëàìåíò³ 87

Ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ íà îäíå ì³ñöå 
â ªâðîïàðëàìåíò³ 677 666

§ 13 червня 1999 року

§ Закон від 7 липня 1977 року
§ Указ від 28 лютого 1979 року

§ Вибори проводяться у загальнодержавному виборчому окрузі, в якому оби-
рається 87 депутатів Європарламенту

§ Виборці голосують виключно за списки політичних партій
§ Розподіл місць між партіями здійснюється пропорційно до кількості го-

лосів, поданих за партійні списки. Для визначення кількості мандатів, які
отримують політичні партії у Європейському Парламенті, голоси, подані за
кожен список, послідовно діляться на 1; 2; 3; 4 і так далі. При цьому манда-
ти надаються тим партіям, які в результаті ділення отримують 87 найбільших
часток. Нерозподілені мандати передаються тим партіям, які отримали
найбільшу кількість неврахованих голосів виборців

§ Партії, які отримали на свою підтримку менше 5% загальної кількості пода-
них голосів, не беруть участі у розподілі депутатських мандатів

§ Висування кандидатів здійснюється партіями та партійними блоками шля-
хом реєстрації списків кандидатів

§ Реєстрація партійних списків здійснюється за 16 діб до дня голосування
§ Реєстрація списків здійснюється після внесення виборчої застави, яка по-

вертається, якщо партійний список отримає 5% від загальної кількості пода-
них голосів виборців

§ Розмір виборчої застави становить 100 000 французьких франків (15 245 ˆ) 
§ Мінімальний вік — 18 років. Громадяни держав, які входять до складу ЄС,

беруть участь у голосуванні після досягнення віку, встановленого законодав-
ством держави, громадянином якої вони є

§ Громадянство держави-члена ЄС
§ Громадяни Французької Республіки, які проживають за кордоном, а також

громадяни заморських територій Франції, беруть участь у голосуванні на те-
риторії дипломатичних або консульських установ Республіки. Законодавст-
вом передбачена також можливість голосування поштою

§ Участь у голосуванні не є обов'язковою

§ Мінімальний вік — 23 роки
§ Громадянство держави-члена ЄС
§ Постійне проживання на території Франції
§ Депутати Європейського Парламенту не можуть суміщати свої посади з по-

садами у виконавчих органах Європейського Союзу, уряді та виконавчих ор-
ганах влади Франції

Дата останніх
виборів

Правова 
основа

Виборча
система

Висування та
реєстрація
кандидатів

Право голосу

Вимоги до
кандидата
Несумісність
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«ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ»

РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 

* Група на поточний момент припинила своє існування (депутати, обрані за списком Об'єднання за
Францію, увійшли до складу Групи "Союз за Європу Націй" (12 осіб) та Незалежних (1 особа)

Виборча
кампанія

Голосування,
підрахунок
голосів та
оприлюднення
результатів

§ Агітаційна компанія розпочинається за 15 днів до голосування
§ Ефірний час на державних каналах мовлення розподіляється між партіями

пропорційно до кількості місць, які вони отримали у Національних зборах
або Сенаті Франції. Партії, які не мають жодного представника у
національному парламенті, отримують 30 хвилин ефірного часу на передви-
борну агітацію
§ Максимальний розмір витрат партії на передвиборну агітацію становить 58

800 000 французьких франків (8 964 000 �̂)
§ Заборонено проводити опитувань громадської думки впродовж тижня, що

передує дню голосування 

§ Підрахунок голосів розпочинається о 22 годині в день голосування
§ Результати виборів повинні бути оприлюднені о 12 годині дня, наступного

за днем проведення голосування

Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ Ñêîðî- % ãîëîñ³â Ê³ëüê³ñòü % ãîëîñ³â Ê³ëüê³ñòü Ïîë³òè÷íà ãðóïà
Ôðàíö³¿ ÷åííÿ (1994) ì³ñöü (1999) ì³ñöü ó ñêëàä³ ªâðî-

(1994) (1999) ïàðëàìåíòó

Îá'ºäíàííÿ íà ÎÏÐ 25,6 28 12,8 12 Íàðîäíà
Ï³äòðèìêó Ðåñïóáë³êè Ïàðò³ÿ ªâðîïè
(êîíñåðâàòèâíèé) (ÍÏª)

Ñîþç çà Ôðàíöóçüêó ÑÔÄ - - 9,3 9 Íàðîäíà
Äåìîêðàò³þ (ë³áåðàëüíî- Ïàðò³ÿ ªâðîïè
êîíñåðâàòèâíèé) (ÍÏª)

Ñîö³àë³ñòè÷íà Ïàðò³ÿ ÑÏ 14,5 15 22 22 Ïàðò³ÿ
(ñîö³àë-äåìîêðàòè÷íèé) ªâðîïåéñüêèõ 

Ñîö³àë³ñò³â (ÏªÑ)

Îá'ºäíàííÿ çà Ôðàíö³þ ÎÔ 12,3 13 13 13 Ãðóïà Íåçàëåæíèõ  
(íàö³îíàë³ñòè÷íèé) çà ªâðîïó Íàö³é 

(ÍªÍ)*

Íàö³îíàëüíèé Ôðîíò ÍÔ 10,5 11 5,7 5 Íåçàëåæí³
(íàö³îíàë³ñòè÷íèé)

Êîìóí³ñòè÷íà Ïàðò³ÿ ÊÏ 6,9 7 6,8 6 Ãðóïà 
(êîìóí³ñòè÷íèé) ªâðîïåéñüêèõ

Îá'ºäíàíèõ Ë³âèõ/
Çåëåí³ Ë³â³ 

Ñêàíäèíàâ³¿ (ÃªÎË)

Ïàðò³ÿ Çåëåíèõ Çåëåí³ - - 9,7 9 Çåëåí³
(åêîëîã³÷íî-
öåíòðèñòñüêèé)

Ðîá³òíè÷èé Ðóõ òà ÐÐÐÊË - - 5,2 5 Ãðóïà
Ðåâîëþö³éíà ªâðîïåéñüêèõ
Êîìóí³ñòè÷íà Ë³ãà Îá'ºäíàíèõ Ë³âèõ/
(êðàéí³é ë³âèé) Çåëåí³ Ë³â³ 

Ñêàíäèíàâ³¿ (ÃªÎË)

"Ìèñëèâñòâî, ÌÐÏÒ - - 6,8 6 Ãðóïà çà ªâðîïó
Ðèáàëüñòâî, Ïðèðîäà, Äåìîêðàò³é òà
Òðàäèö³¿" (åêîëîã³÷íèé) Ð³çíîìàí³òòÿ 

(ÃªÄÐ)

²íø³ 18,2 - 8,7 -

ÐÀÇÎÌ 88 74 99,9 87
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Історія створення та діяльності Європейського Парламенту

ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ 
ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

ШВЕЦІЯ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

Ðàçîì Æ³íêè ×îëîâ³êè

×èñåëüí³ñòü íàñåëåííÿ 8 850 100 4 476 600 4 373 500

Ê³ëüê³ñòü ãðîìàäÿí äåðæàâ-÷ëåí³â ªÑ, 
ÿê³ ïðîæèâàþòü íà òåðèòîð³¿ êðà¿íè 176 000 86 800 89 200

Ê³ëüê³ñòü âèáîðö³â 6 906 300 3 530 500 3 375 800

Ê³ëüê³ñòü ì³ñöü ó ªâðîïàðëàìåíò³ 22

Ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ íà îäíå ì³ñöå 
â ªâðîïàðëàìåíò³ 402 277

ÏªÑ

ÌÐÏÒ

ÑÔÄ

Î Ï Ð

ÑÏ

Çåëåí³

ÎÔ

ÍÔ

ÐÐÐÊË

ÊÏ

5

5

5

1 1

6

22 2 2

2 1

1 2

9

6

6 9

9

1 3

1 3

ÍÏª

Íåçàëåæí³ÍªÍ

ÃªÄÐ

ÃªÎË

Çåëåí³

Дата останніх
виборів

Правова
основа

Виборча
система

§ 13 червня 1999 року

§ Закон від 17 квітня 1997 року

§ Вибори проводяться у загальнодержавному виборчому окрузі
§ Виборці можуть голосувати за списки політичних партій та окремих

кандидатів у списках
§ Розподіл місць між партіями здійснюється пропорційно до кількості

голосів, поданих за партійні списки. Для визначення кількості ман-
датів, які отримують політичні партії у Європейському Парламенті,
голоси, подані за кожен список, послідовно діляться на 1,4; 3; 5; 7 і
так далі. При цьому мандати надаються тим партіям, які в результаті
ділення отримують 22 найбільші частки

§ Партії, які отримали на свою підтримку менше 4% голосів виборців,
не допускаються до розподілу мандатів

§ Мандати, отримані партіями, розподіляються за порядком розташу-
вання кандидатів у списках. Однак, кандидати, за яких було віддано
5% від загальної кількості поданих за список голосів виборців, отри-
мують мандати в першочерговому порядку
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«ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ»

Висування та
реєстрація
кандидатів

Право голосу

Вимоги до
кандидата

Несумісність

Виборча
кампанія

Голосування,
підрахунок
голосів та
оприлюднення
результатів
виборів

§ Висування кандидатів здійснюється політичними партіями та
партійними блоками
§ Реєстрація списків кандидатів у депутати Європейського Парламенту

здійснюється не пізніше, ніж за 29 днів до проведення голосування
§ Партії не вносять виборчої застави та не збирають підписи на

підтримку висунутих ними списків кандидатів

§ Мінімальний вік — 18 років
§ Громадянство Швеції або іншої держави-члена ЄС
§ Громадяни держав, які входять до складу Європейського Союзу, мо-

жуть брати участь у виборах депутатів Європарламенту лише за умови
реєстрації у податкових органах за місцем проживання 
§ Участь у голосуванні не є обов'язковою

§ Мінімальний вік — 18 років. Громадяни держав-членів ЄС можуть ви-
сувати свої кандидатури на виборах після досягнення віку, встановле-
ного законодавством держав, громадянами яких вони є

§ Громадянство держави, яка входить до складу ЄС

§ Представники Швеції у Європарламенті не можуть суміщати свої по-
сади з посадами у виконавчих органах Євросоюзу, в Уряді Швеції

§ Закон про вибори не передбачає можливості державного фінансуван-
ня виборчої кампанії
§ Всі політичні партії мають однакові можливості доступу до ефірного

часу на державних і приватних радіо- та телеканалах
§ Відсутність заборон стосовно проведення опитувань громадської

думки

§ Підрахунок голосів розпочинається в день голосування о 22 годині.
Результати виборів оприлюднюються у день голосування до 24 го-
дини
§ Результати голосування поштою повинні бути оприлюднені не

пізніше 3 діб з дня проведення голосування
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Історія створення та діяльності Європейського Парламенту

РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 

ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ 
ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

ÏªÑ

ÑÄÐÏ

ÏÊÏ

ÕÄÏ

Ö Ï

ÍËÏ

Ë Ï

ÏÇ

6
6

5

7

2

2

2

1

4

3

3

3

ÍÏª ªËÄÐÏ ÃªÎË

Çåëåí³

Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ Ñêîðî- % ãîëîñ³â Ê³ëüê³ñòü % ãîëîñ³â Ê³ëüê³ñòü Ïîë³òè÷íà ãðóïà
Øâåö³¿ ÷åííÿ (1994) ì³ñöü (1999) ì³ñöü ó ñêëàä³ ªâðî-

(1994) (1999) ïàðëàìåíòó

Ñîö³àë-äåìîêðàòè÷íà ÑÄÐÏ 28,1 7 26,1 6 Ïàðò³ÿ
Ðîá³òíè÷à Ïàðò³ÿ ªâðîïåéñüêèõ
(ñîö³àë-äåìîêðàòè÷íèé) Ñîö³àë³ñò³â (ÏªÑ)

Ïîì³ðêîâàíà Êîàë³ö³éíà ÏÊÏ 23,2 5 20,6 5 Íàðîäíà
Ïàðò³ÿ (êîíñåðâàòèâíèé) Ïàðò³ÿ ªâðîïè

(ÍÏª) 

Ïàðò³ÿ Çåëåíèõ ÏÇ 17,2 4 9,4 2 Çåëåí³
(åêîëîã³÷íèé)

Ë³âà Ïàðò³ÿ ËÏ 12,9 3 15,8 3 Ãðóïà
(ñîö³àë³ñòè÷íèé) ªâðîïåéñüêèõ 

Îá'ºäíàíèõ Ë³âèõ/
Çåëåí³ Ë³â³ 

Ñêàíäèíàâ³¿ (ÃªÎË)

Öåíòðèñòñüêà Ïàðò³ÿ ÖÏ 7,2 2 6 1 ªâðîïåéñüêà
(àãðàðíèé, öåíòðèñòñüêèé) Ë³áåðàëüíî- 

Äåìîêðàòè÷íà
òà Ðåôîðì 

Ïàðò³ÿ (ªËÄÐÏ)

Íàðîäíà Ë³áåðàëüíà ÍËÏ 4,8 1 13,8 3 ªâðîïåéñüêà 
Ïàðò³ÿ (ë³áåðàëüíèé) Ë³áåðàëüíî- 

Äåìîêðàòè÷íà
òà Ðåôîðì 

Ïàðò³ÿ (ªËÄÐÏ)

Õðèñòèÿíñüêî- ÕÄÏ - - 7,7 2 Íàðîäíà
Äåìîêðàòè÷íà Ïàðò³ÿ Ïàðò³ÿ ªâðîïè
(õðèñòèÿíñüêî- (ÍÏª)
äåìîêðàòè÷íèé)

²íø³ 6,6 - 0,6 -

ÐÀÇÎÌ 100 22 100 22
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«ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ»

ВИБОРИ ДО ПАРЛАМЕНТІВ КРАЇН-ЧЛЕНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

АВСТРІЯ

ВИБОРИ ЧЛЕНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ

ÏÀÐËÀÌÅÍÒ äâîïàëàòíèé ñêëàäàºòüñÿ ç: íèæíüî¿ ïàëàòè —
(í³ì. Parlament) Íàö³îíàëüíà Ðàäà

âåðõíüî¿ ïàëàòè —
Ñîþçíà Ðàäà

Íàö³îíàëüíà ðàäà ê³ëüê³ñòü ÷ëåí³â: 183 îáèðàþòüñÿ ïðÿìèìè
(í³ì. Nationalrat) âèáîðàìè íà ñòðîê 4 ðîêè

äàòà îñòàíí³õ 3 æîâòíÿ
âèáîð³â: 1999 ðîêó

äàòà íàñòóïíèõ æîâòåíü
âèáîð³â: 2003 ðîêó

ê³ëüê³ñòü æ³íîê: 49 26,8 % â³ä çàãàëüíîãî ñêëàäó

Ñîþçíà Ðàäà ê³ëüê³ñòü ÷ëåí³â: 64 îáèðàþòüñÿ ðåã³îíàëüíèìè
(í³ì. Bundesrat) ïðåäñòàâíèöüêèìè îðãàíàìè 

÷åðåç êîæí³ 5-6 ðîê³â 
(çàëåæíî â³ä ïåð³îäè÷íîñò³ 
âèáîð³â äî â³äïîâ³äíèõ ðàä)

äàòà îñòàíí³õ âåðåñåíü 
âèáîð³â: 1998 ðîêó

äàòà íàñòóïíèõ 
âèáîð³â: -

ê³ëüê³ñòü æ³íîê: 13 20,3 % â³ä çàãàëüíîãî ñêëàäó

Правова основа

Виборчі округи

Вимоги до
виборця

Вимоги до
кандидата

§ Закон від 1 січня 1900 року (останні зміни від 1990 року)

§ 9 виборчих округів, у кожному з яких обирається кілька представників
(кількість місць визначається залежно від кількості населення). Межі ок-
ругів збігаються з межами провінцій (земель)

§ Мінімальний вік — 19 років
§ Громадянство Австрії
§ Не можуть брати участь у голосуванні: особи, засуджені до відбування пока-

рання у вигляді позбавлення волі строком більше одного року
§ Участь у виборах є добровільною

§ Мінімальний вік — 19 років
§ Громадянство Австрії
§ Наявність права голосу
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Вибори до парламентів країн-членів Європейського Союзу

РЕЗУЛЬТАТИ ОСТАННІХ ВИБОРІВ ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ
(3 жовтня 1999 року)

Кількість зареєстрованих виборців 5 838 373
Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 4 695 192 (80,4%)
Кількість недійсних бюлетенів 72 841

Несумісність

Висування
кандидатів

Виборча
система

§ Забороненим є суміщення посади члена Національної ради з посадами
членів Уряду, суддів Конституційного та Адміністративного судів, Уповно-
важеного парламенту з прав людини, посадовців прибуткових компаній

§ Висування кандидатів здійснюється політичними партіями шляхом
реєстрації списків кандидатів
§ Список кандидатів має бути підтриманий 3 членами нижньої палати

австрійського парламенту або не менше, ніж 200–500 виборцями (залежно
від округу)
§ За виборчий список партії у кожному виборчому окрузі вноситься виборча

застава в розмірі 6 845 австр. шилінгів (497 ˆ), яка не повертається

§ Пропорційне представництво з голосуванням за партійні списки
§ Виборці можуть голосувати як за партійні списки, так і за окремих канди-

датів у списках
§ Для того, щоб встановити кількість мандатів, отриманих на виборах

партією, кількість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, ділить-
ся на кількість мандатів, відведених відповідному округу, збільшену на оди-
ницю (визначається виборча квота). Так, наприклад, якщо від округу оби-
рається 4 члени Національної ради й було подано 400 000 бюлетенів, то ви-
борча квота становитиме 80 000 голосів (400 000/4+1) — саме стільки го-
лосів необхідно набрати для того, щоб отримати один мандат
§ До розподілу депутатських мандатів допускаються партії, за списки яких

проголосувало більше 4 % громадян (виборчий бар’єр)
§ Кількість місць, отриманих партією, визначається шляхом ділення голосів,

поданих за партійний список, на виборчу квоту. При цьому залишається
певна кількість неврахованих голосів. Додаткові місця у парламенті нада-
ються тим партіям, які отримали найбільше неврахованих голосів
§ У разі вибуття одного із членів Національної ради під час роботи обраного

парламенту, його місце займає кандидат, який був наступним у списку партії

Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ/ãðóïà Ê³ëüê³ñòü ãîëîñ³â % ãîëîñ³â Ê³ëüê³ñòü ì³ñöü
(³äåîëîã³÷íèé íàïðÿì)

Ñîö³àë-äåìîêðàòè÷íà
Ïàðò³ÿ Àâñòð³¿ 
(ñîö³àë-äåìîêðàòè÷íèé) 1 532 448 33,1% 65

Àâñòð³éñüêà Íàðîäíà ïàðò³ÿ
(êîíñåðâàòèâíèé) 1 243 672 26,9% 52

Ïàðò³ÿ Ñâîáîäè
(íàö³îíàë³ñòè÷íèé) 1 244 087 26,9% 52

Çåëåí³ (åêîëîã³÷íèé) 342 260 7,4% 14

Ë³áåðàëüíèé Ôîðóì
(ë³áåðàëüíèé) 168 612 3,65% 0

²íø³ 91 275 1,97% 0
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«ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ»

ВИБОРИ ЧЛЕНІВ 
СОЮЗНОЇ РАДИ

РЕЗУЛЬТАТИ ОСТАННІХ ВИБОРІВ ДО СОЮЗНОЇ РАДИ
(вересень 1998 року)

Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ/ãðóïà (³äåîëîã³÷íèé íàïðÿì) Ê³ëüê³ñòü ì³ñöü

Àâñòð³éñüêà Íàðîäíà Ïàðò³ÿ (êîíñåðâàòèâíèé) 26

Ñîö³àë-äåìîêðàòè÷íà Ïàðò³ÿ Àâñòð³¿ (ñîö³àë-äåìîêðàòè÷íèé) 24

Ïàðò³ÿ Ñâîáîäè (íàö³îíàë³ñòè÷íèé) 14

Правова основа

Виборчі округи

Вимоги до
виборця

Вимоги до
кандидата

Несумісність

Виборча
система

§ Закон від 1 січня 1900 року (останні зміни внесені в 1990 році)

§ 9 багатомандатних (обирається від 3 до 9 членів Бундесрату) виборчих ок-
ругів

§ Членство в місцевому законодавчому органі (ландтазі)

§ Мінімальний вік — 21 рік
§ Громадянство Австрії
§ Наявність права бути обраним членом місцевого законодавчого органу

(ландтагу)
§ Наявність постійного місця проживання на території провінції (землі)

§ Забороненим є суміщення посади члена Бундесрату з посадами членів Уря-
ду, суддів Конституційного або Адміністративного судів, уповноваженого
парламенту з прав людини, керівників виконавчих органів акціонерних
компаній, банківських та страхових установ

§ Сенатори обираються місцевими законодавчими органами (ландтагами)
§ Місця розподіляються між партіями відповідно до кількості місць отрима-

них партіями на виборах до провінційних рад 
§ У разі вибуття одного із членів Бундесрату під час роботи обраного парла-

менту, його місце займає заступник, який обирався одночасно з основним
кандидатом
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Вибори до парламентів країн-членів Європейського Союзу

БЕЛЬГІЯ

ВИБОРИ ЧЛЕНІВ ПАЛАТИ ПРЕДСТАВНИКІВ

ÏÀÐËÀÌÅÍÒ äâîïàëàòíèé ñêëàäàºòüñÿ ç: íèæíüî¿ ïàëàòè —
(í³äåð. Chambres federales, Ïàëàòà ïðåäñòàâíèê³â
ôð. Federale Kamers, 
í³ì. Federalen Kammern, âåðõíüî¿ ïàëàòè —  
"Ôåäåðàëüíà ïàëàòà") Ñåíàò

Ïàëàòà ïðåäñòàâíèê³â ê³ëüê³ñòü 150 îáèðàþòüñÿ ïðÿìèì 
(í³äåð. Chambre des ÷ëåí³â: ãîëîñóâàííÿì ñòðîêîì  
Representants, íà 4 ðîêè
ôð. Kamer van äàòà îñòàíí³õ 13 ÷åðâíÿ
volksvertegenwoordigers, âèáîð³â: 1999 ðîêó
í³ì. Abgeordnetenkammer)

äàòà íàñòóïíèõ  2003 ð³ê
âèáîð³â:

ê³ëüê³ñòü æ³íîê: 35 23,3 % â³ä çàãàëüíîãî 
ñêëàäó

Ñåíàò (í³äåð. Senat, ê³ëüê³ñòü ÷ëåí³â: 71 – 40 ñåíàòîð³â îáèðà-
ôð. Senaat, í³ì. Senat) þòü øëÿõîì ïðÿìèõ 

âèáîð³â
– 21 ñåíàòîð ïðèçíà-
÷àºòüñÿ ðàäàìè — 
ïðåäñòàâíèöüêèìè 
îðãàíàìè îáùèí
– 10 ñåíàòîð³â îáèðà-
þòüñÿ áåçïîñåðåäíüî 
îáðàíèìè òà ïðèçíà÷å-
íèìè ñåíàòîðàìè
òåðì³í ïîâíîâàæåíü — 
4 ðîêè

äàòà îñòàíí³õ 13 ÷åðâíÿ
âèáîð³â: 1999 ðîêó

äàòà íàñòóïíèõ 
âèáîð³â: 2003 ð³ê

ê³ëüê³ñòü æ³íîê: 20 28,2 % â³ä çàãàëüíîãî 
ñêëàäó

Правова
основа

Виборчі округи

Вимоги до
виборця

§ Конституція Бельгії
§ Закон про вибори від 4 грудня 1894 року (з останніми змінами 

від 1998 року)

§ 20 округів, у яких обирається кілька депутатів

§ Мінімальний вік — 18 років
§ Громадянство Бельгії
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«ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ»

РЕЗУЛЬТАТИ ОСТАННІХ ВИБОРІВ ДО ПАЛАТИ ПРЕДСТАВНИКІВ
(13 червня 1999 року)

Кількість зареєстрованих виборців 7 343 466
Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 6 645 974 (90,5%)
Кількість недійсних бюлетенів 451 657

Вимоги до
кандидата

Несумісність

Висування
кандидатів

Виборча
система

§ Не можуть брати участь в голосуванні: неосудні (розумові розлади) та осо-
би, які перебувають у місцях позбавлення волі
§ Голосування є обов'язковим. Відсутність на виборах карається різними

методами: від штрафів до виключення зі списку виборців

§ Мінімальний вік — 21 рік
§ Громадянство Бельгії
§ Володіння в повному обсязі громадянськими та політичними правами
§ Проживання на території держави

§ Забороненим є суміщення посади члена Палати представників із
здійсненням будь-яких оплачуваних функцій за дорученням, державною
службою, членством в іншому законодавчому органі (Сенат, рада общини
чи регіону), посадою регіонального Клерка, священослужителя, захисни-
ка, що оплачуються державою тощо

§ Повинні мати підтримку від 200 до 500 виборців залежно від виборчого
округу, або 3 сенаторів, які залишають свій пост

§ У багатомандатних виборчих округах вибори проводяться за системою
пропорційного представництва, у якій поєднується голосування за
партійні списки та індивідуального кандидата
§ Виборці голосують за списки політичних партій. Виборець не лише голо-

сує за партію у цілому, а може відзначити номер кандидата якому він на-
дає перевагу
§ Визначення результатів голосування здійснюється в кілька етапів:

– кожен виборець має лише один голос, при цьому він може проголосува-
ти за весь список партії та визначити кандидата якому він надає перева-
гу всередині списку шляхом проставлення відмітки навпроти
відповідного прізвища. Подібна система голосування дає можливість
виборцю сприяти обранню кандидата, який розміщений, наприклад,
посередині чи в кінці списку

– голосування за окремих кандидатів додається до голосів, що отримала
партія, для пропорційного розподілу місць у парламенті, а також впли-
ває на місце кандидата в списку

§ Усередині списків кандидатів місця розподіляються відповідно до про-
ставлених виборцями уподобань
§ У разі вибуття одного із членів Палати представників під час роботи обра-

ного парламенту, його місце займає заступник, який обирався одночасно
з основним кандидатом 
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Вибори до парламентів країн-членів Європейського Союзу

ВИБОРИ ЧЛЕНІВ СЕНАТУ

Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ/ãðóïà Ê³ëüê³ñòü ãîëîñ³â % ãîëîñ³â Ê³ëüê³ñòü ì³ñöü
(³äåîëîã³÷íèé íàïðÿì)

Ë³áåðàëüíà Ïàðò³ÿ Ôëàíäð³¿
(êîíñåðâàòèâíî-ë³áåðàëüíèé) 888 861 14,3% 23

Õðèñòèÿíñüêà Ñîö³àëüíà Ïàðò³ÿ
Ôëàíäð³¿ (õðèñòèÿíñüêî-
äåìîêðàòè÷íèé) 875 455 14,1% 22

Ñîö³àë³ñòè÷íà Ïàðò³ÿ Âàëëîí³¿
(ñîö³àëüíî-äåìîêðàòè÷íèé) 631 653 10,1% 19

Ë³áåðàëüíà Ïàðò³ÿ Âàëëîí³¿ 
(êîíñåðâàòèâíî-ë³áåðàëüíèé) 630 219 10,1% 18

Ôëàìàíäñüêèé Áëîê
(ñåïàðàòèñòñüêèé) 613 399 9,8% 15

Ñîö³àë³ñòè÷íà Ïàðò³ÿ Ôëàíäð³¿
(ñîö³àëüíî-äåìîêðàòè÷íèé) 593 372 9,5% 14

Çåëåí³ Âàëëîí³¿ (åêîëîã³÷íèé) 457 281 7,3% 11

Õðèñòèÿíñüêà Ñîö³àëüíà Ïàðò³ÿ
Âàëëîí³¿ (õðèñòèÿíñüêî-
äåìîêðàòè÷íèé) 365 318 5,9% 10

Çåëåí³ Ôëàíäð³¿ (åêîëîã³÷íèé) 434 449 7% 9

Íàðîäíèé Ñîþç (ñåïàðàòèñòñüêèé) 345 576 5,5% 8

Íàö³îíàëüíèé Ôðîíò 
(íàö³îíàë³ñòè÷íèé) 90 401 1,45% 1

Правова основа

Виборчі округи

Вимоги до
виборця

Вимоги до
кандидата

§ Конституція Бельгії
§ Закон про вибори від 4 грудня 1894 року (з останніми змінами від 1998 року)

§ 3 виборчі округи, у яких розподіляється кілька місць (Фландрія, Валлонія,
Брюсель)

§ 2 виборчі колегії (нідерландська та французька)

§ Мінімальний вік — 18 років
§ Громадянство Бельгії
§ Не можуть брати участь в голосуванні: неосудні (розумові розлади) та особи,

які перебувають у місцях позбавлення волі
§ Голосування є обов'язковим. Відсутність на виборах карається різними ме-

тодами: від штрафів до виключення зі списку виборців

§ Мінімальний вік — 21 рік
§ Громадянство Бельгії
§ Володіння в повному обсязі громадянськими та політичними правами
§ Проживання на території держави 
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РЕЗУЛЬТАТИ ОСТАННІХ ВИБОРІВ ДО СЕНАТУ
(13 червня 1999 року)

Кількість зареєстрованих виборців 7 343 466
Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 6 645 974 (90,5%)
Кількість недійсних бюлетенів 451 657

Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ/ãðóïà Ãîëîñè % ãîëîñ³â
(³äåîëîã³÷íèé íàïðÿì)

Ë³áåðàëüíà Ïàðò³ÿ Ôëàíäð³¿
(êîíñåðâàòèâíî-ë³áåðàëüíèé) 952 116 15,37 %

Õðèñòèÿíñüêà Ñîö³àëüíà Ïàðò³ÿ 
Ôëàíäð³¿(õðèñòèÿíñüêî-äåìîêðàòè÷íèé) 913 508 14,74 %

Ë³áåðàëüíà Ïàðò³ÿ Âàëëîí³¿ 
(êîíñåðâàòèâíî-ë³áåðàëüíèé) 654 961 10,57 %

Ñîö³àë³ñòè÷íà Ïàðò³ÿ Âàëëîí³¿ 
(ñîö³àëüíî-äåìîêðàòè÷íèé) 597 890 9,65 %

Ôëàìàíäñüêèé Áëîê (ñåïàðàòèñòñüêèé) 583 208 9,41 %

Ñîö³àë³ñòè÷íà Ïàðò³ÿ Ôëàíäð³¿
(ñîö³àëüíî-äåìîêðàòè÷íèé) 550 657 8,88 %

Çåëåí³ Âàëëîí³¿ (åêîëîã³÷íèé) 458 658 7,40 %

Çåëåí³ Ôëàíäð³¿ (åêîëîã³÷íèé) 438 931 7,08 %

Õðèñòèÿíñüêà Ñîö³àëüíà Ïàðò³ÿ
Âàëëîí³¿ (õðèñòèÿíñüêî-äåìîêðàòè÷íèé) 374 002 6,04 %

Íàðîäíèé Ñîþç (ñåïàðàòèñòñüêèé) 317 180 5,12 %

Несумісність

Висування
кандидатів

Виборча
система

§ Заборонено суміщення посади сенатора з посадою міністра федерального
уряду, урядів общин чи регіонів, члена Палати Представників, ради общини
чи регіону (крім сенаторів общин)

§ Для сенаторів, які обираються прямим шляхом, необхідна підтримка 5 000
виборців або 2 сенаторів попереднього складу парламенту

§ Пропорційне представництво з голосуванням за партійні списки при об-
ранні 40 сенаторів. Передбачена можливість вираження уподобання всере-
дині списку кандидатів. 25 сенаторів обираються нідерландською (фла-
мандською) колегією виборців, яка включає представників фламандської
общини, а 15 — французькою (валлонською) колегією виборців, яка вклю-
чає представників валлонської общини

§ 21 сенатор призначається радами, представницькими органами общин: 10
призначається радою фламандської общини, 10 — радою французької об-
щини і 1 — радою германофонської общини 

§ 10 сенаторів кооптуються: 6 обираються тими сенаторами, котрі обрані
нідерландською колегією виборців і призначені радою фламандської общи-
ни; 4 — сенаторами, обраними та призначеними відповідно французькою
колегією виборців і радою французької общини

§ Нащадки короля є сенаторами за правом народження з моменту досягнення
ними 18 років, а право голосу вони отримують у 21 рік (на сьогодні таких
осіб у Сенаті троє)

§ У разі вибуття одного із членів Сенату під час роботи обраного парламенту,
його місце займає заступник, який обирався одночасно з основним канди-
датом (для сенаторів, які обираються прямим шляхом). Вакантні місця сена-
торів, які призначались або кооптувались, заповнюються шляхом нових
призначень (виборів)
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РОЗПОДІЛ МІСЦЬ У СЕНАТІ

Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ/ãðóïà Ê³ëüê³ñòü Ó áàãàòî- Îáðàíî Êîîïòîâàíî
(³äåîëîã³÷íèé íàïðÿì) ìàíäàò³â ìàíäàòíèõ øëÿõîì

âèáîð÷èõ ïðÿìèõ
îêðóãàõ âèáîð³â

Ë³áåðàëüíà Ïàðò³ÿ Ôëàíäð³¿
(êîíñåðâàòèâíî-ë³áåðàëüíèé) 11 6 3 2

Ñîö³àë³ñòè÷íà Ïàðò³ÿ Âàëëîí³¿
(ñîö³àëüíî-äåìîêðàòè÷íèé) 10 4 4 2

Õðèñòèÿíñüêà Ñîö³àëüíà 
Ïàðò³ÿ Ôëàíäð³¿
(õðèñòèÿíñüêî-äåìîêðàòè÷íèé) 10 6 3 1

Ë³áåðàëüíà Ïàðò³ÿ Âàëëîí³¿
(êîíñåðâàòèâíî-ë³áåðàëüíèé) 9 5 3 1

Ñîö³àë³ñòè÷íà Ïàðò³ÿ Ôëàíäð³¿
(ñîö³àëüíî-äåìîêðàòè÷íèé) 6 4 1 1

Çåëåí³ Âàëëîí³¿ (åêîëîã³÷íèé) 6 3 3

Ôëàìàíäñüêèé Áëîê
(ñåïàðàòèñòñüêèé) 6 4 1 1

Õðèñòèÿíñüêà Ñîö³àëüíà 
Ïàðò³ÿ Âàëëîí³¿
(õðèñòèÿíñüêî-äåìîêðàòè÷íèé) 5 3 1 1

Çåëåí³ Ôëàíäð³¿ (åêîëîã³÷íèé) 5 3 1 1

Íàðîäíèé Ñîþç (ñåïàðàòèñòñüêèé) 3 2 1
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ВЕЛИКОБРИТАНІЯ

ÏÀÐËÀÌÅÍÒ äâîïàëàòíèé ñêëàäàºòüñÿ ç: íèæíüî¿ ïàëàòè —
(àíãë. Parliament Ïàëàòà  ãðîìàä
"Ïàðëàìåíò") âåðõíüî¿ ïàëàòè — 

Ïàëàòà ëîðä³â 

Ïàëàòà ãðîìàä ê³ëüê³ñòü ÷ëåí³â: 659 îáèðàþòüñÿ ïðÿìèì 
(àíãë. "House of øëÿõîì ñòðîêîì íà 
Commons") 5 ðîê³â

äàòà îñòàíí³õ 7 ÷åðâíÿ
âèáîð³â: 2001 ðîêó
äàòà íàñòóïíèõ 
âèáîð³â: 2006 ð³ê
ê³ëüê³ñòü æ³íîê: 118 18 % â³ä çàãàëüíîãî 

ñêëàäó

Ïàëàòà ëîðä³â ê³ëüê³ñòü ÷ëåí³â: 713 – 92 ñïàäêîâèõ ëîðä³â
(àíãë. "House of (îòðèìóþòü ïîñàäè â
Lords") ïîðÿäêó ñïàäêóâàííÿ)

– 595 äîâ³÷íèõ ïåð³â, 
ÿê³ ïðèçíà÷àþòüñÿ íà 
ïîñàäó ìîíàðõîì òà 
âèêîíóþòü ïîâíîâàæåííÿ
äîâ³÷íî
– 26 àðõ³ºïèñêîï³â òà 
ºïèñêîï³â Àíãë³êàíñüêî¿ 
öåðêâè

äàòà îñòàíí³õ 
âèáîð³â: –
äàòà íàñòóïíèõ 
âèáîð³â: –
ê³ëüê³ñòü æ³íîê: 104 14,6 % â³ä çàãàëüíîãî 

ñêëàäó
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ВИБОРИ ЧЛЕНІВ ПАЛАТИ ГРОМАД

Правова
основа

Виборчі округи

Вимоги до
виборця

Вимоги до
кандидата

Несумісність

Висування
кандидатів

Виборча
система

§ Акт про народне представництво 1969 року
§ Закон від 8 лютого 1983 року

§ 659 виборчих округів, у кожному з яких обирається один представник

§ Мінімальний вік — 18 років
§ Громадянство Великобританії, Ірландії або держав Британської Спів-

дружності (держав — колишніх колоній Британської імперії)
§ Проживання на території округу у встановлений момент (10 жовтня що-

року, для Північної Ірландії — 15 вересня)
§ Не можуть брати участь в голосуванні: особи, засуджені до відбування по-

карання у вигляді позбавлення волі; особи, позбавлені права участі у ви-
борах внаслідок порушення встановленого порядку проведення виборів
(на 5 років); особи визнані недієздатними (з розумовими та фізичними
розладами); члени Палати лордів 
§ Участь у виборах є добровільною

§ Мінімальний вік — 21 рік 
§ Громадянство Сполученого Королівства
§ Не можуть бути обраними до Палати громад: недієздатні громадяни (з ро-

зумовими розладами); особи, визнані банкрутами; засуджені до позбав-
лення волі на строк більше одного року 

§ Забороненим є суміщення посади члена Палати громад з посадами члена
Палати лордів, судді, поліцейського, військовослужбовця, церковного
діяча, цивільного службовця

§ Самовисування
§ Заява про висування повинна бути підписана не менше, як 10 виборцями 
§ Кандидат у депутати повинен внести виборчу заставу у розмірі 500 фунтів

стерлінгів (820 �), яка повертається у разі набрання кандидатом більше 5 %
голосів виборців

§ Мажоритарна виборча система
§ Обраним вважається кандидат, за якого подано більше голосів, ніж за

інших кандидатів у окрузі
§ У разі вибуття одного із членів Палати громад під час роботи обраного

парламенту проводяться довибори



«

«
«

«
«

«
« «

«
««

«

72

«ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ»

РЕЗУЛЬТАТИ ОСТАННІХ ВИБОРІВ ДО ПАЛАТИ ГРОМАД
(7 червня 2001 року)

Кількість зареєстрованих виборців 44 385 845
Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 26 365 192 (59,4%)

Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ/ãðóïà Ê³ëüê³ñòü ãîëîñ³â % ãîëîñ³â Ê³ëüê³ñòü ì³ñöü
(³äåîëîã³÷íèé íàïðÿì)

Ëåéáîðèñòñüêà Ïàðò³ÿ 
(ñîö³àë-äåìîêðàòè÷íèé) 10 707 790 40,7 % 413

Êîíñåðâàòèâíà Ïàðò³ÿ
(êîíñåðâàòèâíèé) 8 352 845 31,7 % 166
Ë³áåðàëüíî-Äåìîêðàòè÷íà
Ïàðò³ÿ (ñîö³àëüíî-ë³áåðàëüíèé) 4 815 249 18,3 % 52

Þí³îí³ñòñüêà Ïàðò³ÿ Îëüñòåðó
(êîíñåðâàòèâíèé) 175 933 0,8 % 6

Øîòëàíäñüêà 
Íàö³îíàëüíà Ïàðò³ÿ
(íàö³îíàëüíî-ñåïàðàòèñòñüêèé) 457 881 1,8 % 5

Äåìîêðàòè÷íà 
Þí³îí³ñòñüêà Ïàðò³ÿ
(ðàäèêàëüíèé, þí³îí³ñòñüêèé) 181 999 0,7 % 5
Øèí Ôåéí ("Ìè Ñàì³", 
ñåïàðàòèñòñüêèé, êðàéí³é ë³âèé) 216 839 0,7 % 4

Ïàðò³ÿ Óåëüñó
(ðåã³îíàë³ñòñüêèé) 195 892 0,7 % 4

Ñîö³àë-Äåìîêðàòè÷íà 
Ëåéáîðèñòñüêà Ïàðò³ÿ 
(ñîö³àë-äåìîêðàòè÷íèé) 169 874 0,6 % 3

²íø³ ïàðò³¿ 1 054 607 4 % 1

–Áðèòàíñüêà 
Íàö³îíàëüíà Ïàðò³ÿ
(íàö³îíàë³ñòè÷íèé)
–Ñîþç Ïàðò³é 
Ï³âí³÷íî¿ ²ðëàíä³¿
(ë³áåðàëüíèé)
–Ñîö³àë³ñòè÷íèé Àëüÿíñ
(ñîö³àë³ñòè÷íèé)
–Ïàðò³ÿ Çåëåíèõ 
Àíãë³¿ òà Óåëüñó
(åêîëîã³÷íèé)
–Ïàðò³ÿ çà Íåçàëåæí³ñòü 
Ñïîëó÷åíîãî Êîðîë³âñòâà
(àíòè-ªÑ)
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ГРЕЦІЯ

ВИБОРИ ЧЛЕНІВ ПАЛАТИ ДЕПУТАТІВ

ÏÀÐËÀÌÅÍÒ îäíîïàëàòíèé Ïàëàòà äåïóòàò³â
(ãð. Vouli ton Ellinon)

ê³ëüê³ñòü ÷ëåí³â: 300 îáèðàþòüñÿ ïðÿìèì 
øëÿõîì ñòðîêîì íà 4 
ðîêè

äàòà îñòàíí³õ 9 êâ³òíÿ
âèáîð³â: 2000 ðîêó
äàòà íàñòóïíèõ êâ³òåíü
âèáîð³â: 2004 ðîêó

ê³ëüê³ñòü æ³íîê: 26 8,6 % â³ä çàãàëüíîãî 
ñêëàäó

Правова
основа

Виборчі
округи

Вимоги до
виборця

Вимоги до
кандидата

Несумісність

§ Конституція Греції
§ Закон від 1 січня 1993 року

§ 56 виборчих округів, з яких 51 — багатомандатні виборчі округи (від округу
обирається більше ніж один депутат) та 5 округів, від яких обирається один де-
путат
§ 1 загальнодержавний виборчий округ, у якому обирають 12 так званих "Дер-

жавних депутатів"
§ Перегляд меж округів здійснюється після кожного перепису, що проводиться

кожні 10 років

§ Мінімальний вік — 18 років
§ Громадянство Греції
§ Володіння в повному обсязі громадянськими правами
§ Не можуть брати участь в голосуванні: особи, яких заборонено брати участь в

голосуванні відповідно до закону або внаслідок засудження за кримінальним
законодавством
§ Участь у голосуванні є обов'язковою, крім встановлених законом випадків (до-

сягнення 70-річного віку). За неучасть у виборах встановлена кримінальна
відповідальність у вигляді ув'язнення строком від 1 місяця до 1 року

§ Мінімальний вік — 25 років
§ Громадянство Греції
§ Наявність права голосу

§ Заборонено суміщення посади члена Палати депутатів зі службою у військо-
вих силах або службі безпеки, з оплачуваною державною службою, ко-
мерційною діяльністю, зайняттям нотаріальною діяльністю, посадами мерів
міст, членів правління або інших керівних органів юридичних осіб тощо
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§ Самовисування або висування представником кандидата за підтримки 12 ви-
борців
§ Партії висувають кандидатів у кожному виборчому окрузі шляхом подачі списків

кандидатів, крім того кожна партія висуває список кандидатів на перемогу в за-
гальнодержавному виборчому окрузі (де обирається 12 "Державних депутатів")

§ Діє так звана "покращена" система пропорційного представництва з голосу-
ванням за партійні списки або індивідуальних кандидатів
§ Виборці голосують за списки політичних партій, при цьому всередині списку

виборці можуть визначати свої уподобання, які враховуються, якщо загальний
список був допущений до участі в розподілі місць
§ Партії та самостійні кандидати допускаються до участі в розподілі місць лише

в разі набрання не менше 3% від загальної по країні кількості голосів
§ Визначення результатів голосування здійснюється в кілька етапів:

1. Перший розподіл місць здійснюється в 56 виборчих округах. Для цього у
кожному багатомандатному виборчому окрузі окремо визначається виборча
квота шляхом поділу загальної кількості поданих бюлетенів на кількість
місць, які мають бути розподілені в цьому окрузі, та наступним додаванням
одиниці (наприклад, якщо кількість бюлетенів становить 100 000, кількість
місць — 10, виборча квота дорівнюватиме 10 001 (100000/10+1)). Ця виборча
квота дозволяє визначити мінімальну кількість голосів, необхідну для обран-
ня в цьому окрузі. Кількість голосів поданих за партію ділиться на виборчу
квоту. Результатом є кількість місць, які отримує ця партія. У виборчих окру-
гах, де розподіляється лише одне місце (таких 5), обраним вважається кан-
дидат, який набрав відносну більшість голосів (більше голосів, ніж усі інші
кандидати). Якщо в результаті першого розподілу залишаються нероз-
поділені місця, то вони розподіляється на другому етапі

2. При другому розподілі місць країна умовно поділяється на 13 більших ви-
борчих округів. Загальна кількість поданих бюлетенів у цих більших округах
поділяється на кількість нерозподілених на першому етапі місць (визна-
чається виборча квота). Кількість голосів, поданих за політичну партію,
поділяється на виборчу квоту. У результаті визначається кількість додаткових
місць, які виборола партія. Нерозподілені й на другому етапі місця перехо-
дять на третій етап

3. При третьому розподілі загальна по всій країні кількість дійсних бюлетенів
поділяється на кількість місць, що підлягають остаточному розподілу (ви-
борча квота). Після цього кількість голосів, поданих за політичну партію по
всій країні, поділяється на цю виборчу квоту. Таким чином здійснюється
розподіл раніше нерозподілених місць. Якщо навіть після третього етапу
розподілу залишаються вакантні місця, то вони віддаються партії, яка отри-
мала більшість місць в межах країни

§ При остаточному підрахунку партія, яка подолала 3 % виборчий бар'єр, але от-
римала кількість місць, меншу за 70 % свого реального рівня представництва
(співвідношення між відсотком набраних голосів та кількістю отриманих
місць, наприклад, коли партія набирає 50 % голосів виборців, проте в парла-
менті здобуває лише 30 % місць), наділяється додатковими місцями за рахунок
наступної за кількістю місць партії
§ Вибори 12 "державних депутатів" здійснюються на пропорційній основі в одно-

му загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі шляхом голосу-
вання за списки кандидатів, які висуваються партіями. Діє вимога про 3 % ви-
борчий бар'єр, подолання якого є необхідним для участі в розподілі місць
§ Наявність "державних депутатів" пояснюється бажанням законодавця полегшити

обрання певних непрофесійних політиків, які навряд чи були б обрані за умови не-
обхідності набрання визначеної кількості уподобань у виборчому окрузі, проте
своїми знаннями та особистими якостями могли б покращити роботу парламенту
§ У разі вибуття одного з депутатів під час роботи обраного парламенту, його

замінює наступний кандидат у списку від партії у відповідному виборчому окрузі

Висування
кандидатів

Виборча
система
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РЕЗУЛЬТАТИ ОСТАННІХ ВИБОРІВ ДО ПАРЛАМЕНТУ
(9 квітня 2000 року)

Кількість зареєстрованих виборців 9 277 277
Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 7 026 634 (75,7%)
Кількість недійсних бюлетенів 158 501

Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ/ãðóïà Ê³ëüê³ñòü ãîëîñ³â % ãîëîñ³â Ê³ëüê³ñòü ì³ñöü
(³äåîëîã³÷íèé íàïðÿì)

Ïàíåë³í³ñòè÷íèé 
Ñîö³àëüíèé Ðóõ
(ñîö³àë³ñòè÷íèé) 3 008 948 43,8 % 158

Íîâà Äåìîêðàò³ÿ
(êîíñåðâàòèâíèé) 2 934 948 42,7 % 125

Êîìóí³ñòè÷íà 
Ïàðò³ÿ Ãðåö³¿
(êîìóí³ñòè÷íèé) 379 280 5,5 % 11

Êîàë³ö³ÿ Ë³âèõ 
òà Ïðîãðåñèñò³â
(ñîö³àë³ñòè÷íèé) 219 988 3,2 % 6
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«ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ»

ДАНІЯ

ВИБОРИ ЧЛЕНІВ  ФОЛЬКЕТИНГУ

ÏÀÐËÀÌÅÍÒ Îäíîïàëàòíèé Ôîëüêåòèíã
(äàò. Folketinget)

ê³ëüê³ñòü ÷ëåí³â: 179 îáèðàþòüñÿ ïðÿìèì 
øëÿõîì ñòðîêîì íà 
4 ðîêè

äàòà îñòàíí³õ 11 áåðåçíÿ
âèáîð³â: 1998 ðîêó
äàòà íàñòóïíèõ Áåðåçåíü
âèáîð³â: 2002 ðîêó
Ê³ëüê³ñòü æ³íîê: 67 37,4 % â³ä çàãàëüíîãî 

ñêëàäó

Правова основа

Виборчі округи

Вимоги до
виборця

Вимоги до
кандидата

Несумісність

§ Конституція Данії
§ Виборчий закон від 11 травня 1987 року (з останніми змінами від 1991 року)

§ Для виборчих цілей територія країни поділяється на 3 виборчі регіони
(Копенгаген, острівні території та Ютландія)

§ Виборчі регіони поділяються на 17 багатомандатних округів, які, у свою
чергу, на 103 райони (які мають значення лише при висуванні кандидатів).
Межі виборчих округів збігаються з територіями адміністративних одиниць

§ Кількість місць перерозподіляється між округами один раз на 5 років за ре-
зультатами перепису населення залежно від таких показників: 1) кількість
населення; 2) кількість зареєстрованих виборців на останніх загальних ви-
борах; 3) густота населення

§ Мінімальний вік — 18 років
§ Громадянство Данії
§ Постійне проживання в Данії
§ Участь у голосуванні не є обов'язковою

§ Мінімальний вік — 18 років
§ Громадянство Данії

§ Не може бути кандидатом у члени парламенту громадянин, якого рішен-
ням суду було засуджено "за діяння, яке в очах суспільства робить його не
гідним члена Фолькетингу" (на практиці під цим формулюванням ро-
зуміється вчинення злочину)

§ Немає застережень
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Висування
кандидатів

Виборча
система

Інше

§ Політичною партією чи самовисування
§ Кандидати повинні бути зареєстрована щонайменше за 11 днів до дня ви-

борів
§ Списки партій повинні надаватись щонайменше за 8 днів до дня виборів
§ Незалежним кандидатам необхідна підтримка від 150 до 200 виборців

відповідного району

§ Вибори проводяться за системою пропорційного представництва за спис-
ки політичних партій. Виборець може проголосувати за весь список партії
або віддати свій голос одному з кандидатів списку
§ Із 179 членів  Фолькетингу: 175 представляють власне Данію, 2 — Фа-

рерські острови та 2 — Гренландію
§ Із 175 місць, відведених Данії, 135 розподіляються у 17 виборчих округах,

40 місць ("компенсаційні мандати") — у 3 виборчих регіонах
§ Голоси розподіляються у кілька етапів:

– 135 місць у виборчих округах розподіляються між партіями. Голоси, от-
римані кожною партією в окрузі, діляться на 1,4; 3; 5; 7 — далі продов-
жується послідовний ряд непарних чисел. Місця розподіляються між
партіями, які отримали найбільші частки від ділення

– для того, щоб партія була допущена до розподілу 40 "компенсаційних"
місць вона має відповідати, принаймні, одній з наступних умов: 1) от-
римати хоча б один мандат у виборчому окрузі при попередньому роз-
поділі; 2) набрати у 2 з 3 виборчих регіонів кількість голосів, що
відповідає середній кількості голосів, яка припадає на одне місце в
регіоні (кількість голосів, поданих у регіоні, поділяється на кількість
місць, які розподіляються); 3) набрати 2 % від загальної кількості пода-
них в національному масштабі дійсних бюлетенів

– для того, щоб розподілити додаткові мандати, визначається кількість
місць, які отримали б допущені партії, якби розподіл всіх 175 місць
здійснювався пропорційно до загальної кількості поданих за ці партії, у
межах всієї країни, голосів. Від кількості місць, отриманих у такий
спосіб, віднімається кількість мандатів уже отриманих у багатомандат-
них виборчих округах. Отриманий результат і є тими місцями, які нада-
ються додатково до вже розподілених у багатомандатних округах

§ Оскільки проставлення своїх уподобань в межах одного списку в Данії є не
обов'язковим,  мандати серед депутатів всередині списку розподіляються
таким чином: всі голоси, що віддані за партію без зазначення конкретного
кандидата, зараховуються особі, яка йде першою у списку. Йому також за-
раховуються надані йому уподобання. "Залишкові" голоси передаються на-
ступному кандидату у списку і до них додаються надані їм уподобання

§ Державна підтримка на виборах надається всім партіям та незалежним де-
путатам. Обсяг коштів залежить від кількості голосів (1998 р.): за кожен
голос дається 20,5 датських крон (2,75 ˆ �). Ця сума щорічно зростає при-
близно на 2 %
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РЕЗУЛЬТАТИ ОСТАННІХ ВИБОРІВ ДО  ФОЛЬКЕТИНГУ
(11 березня 1998 року)

Кількість зареєстрованих виборців 3 993 009
Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 3 431 926 (85,9 %)
Кількість недійсних бюлетенів 25 929

Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ/ãðóïà Ê³ëüê³ñòü ãîëîñ³â % ãîëîñ³â Ê³ëüê³ñòü ì³ñöü
(³äåîëîã³÷íèé íàïðÿì)

Ñîö³àëüíî 
Äåìîêðàòè÷íà Ïàðò³ÿ
(ñîö³àë-äåìîêðàòè÷íèé) 1 223 620 36 % 63

Ë³áåðàëüíà Ïàðò³ÿ
(êîíñåðâàòèâíî-ë³áåðàëüíèé) 817 894 24 % 42

Íàðîäíà 
Êîíñåðâàòèâíà Ïàðò³ÿ
(êîíñåðâàòèâíèé) 303 965 8,9 % 16

Íàðîäíà 
Ñîö³àë³ñòè÷íà Ïàðò³ÿ
(ñîö³àë³ñòè÷íèé) 257 406 7,5 % 13

Äàòñüêà Íàðîäíà Ïàðò³ÿ
(íàö³îíàë³ñòè÷íèé) 252 429 7,4 % 13

Öåíòðèñòñüê³ Äåìîêðàòè
(êîíñåðâàòèâíî-
öåíòðèñòñüêèé) 146 802 4,3 % 8

Ðàäèêàëüíî-Ë³áåðàëüíà Ë³âà 
Ñîö³àëüíà Ïàðò³ÿ
(ñîö³àëüíî-ë³áåðàëüíèé) 131 254 3,8 % 7

Ñïèñîê ªäí³ñòü — 
Êðàñí³ Çåëåí³
(åêñòðåìàëüíèé ë³âèé) 91 933 2,7 % 5

Õðèñòèÿíñüêà 
Íàðîäíà Ïàðò³ÿ
(õðèñòèÿíñüêî-
äåìîêðàòè÷íèé) 85 656 2,5 % 4

Ïðîãðåñèâíà Ïàðò³ÿ
(ïîïóë³ñòñüêèé) 82 437 2,4 % 4

²íø³ 17 159 0,5 % 4
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ІРЛАНДІЯ

ВИБОРИ ЧЛЕНІВ ПАЛАТИ ПРЕДСТАВНИКІВ

ÏÀÐËÀÌÅÍÒ: äâîïàëàòíèé ñêëàäàºòüñÿ ç: íèæíüî¿ ïàëàòè —
(³ðë. Oireachtas) Ïàëàòà ïðåäñòàâíèê³â

âåðõíüî¿ ïàëàòè — Ñåíàò

Ïàëàòà 
ïðåäñòàâíèê³â:
(³ðë. Dail Eireann) ê³ëüê³ñòü ÷ëåí³â: 166 îáèðàþòüñÿ ïðÿìèì ãîëîñó-

âàííÿì ñòðîêîì íà 5 ðîê³â

äàòà îñòàíí³õ 6 ÷åðâíÿ
âèáîð³â: 1997 ðîêó

äàòà íàñòóïíèõ òðàâåíü 
âèáîð³â: 2002 ðîêó
ê³ëüê³ñòü æ³íîê: 20 12 % â³ä çàãàëüíîãî ñêëàäó

Ñåíàò: ê³ëüê³ñòü ÷ëåí³â: 60 – 49 ÷ëåí³â îáèðàþòüñÿ
(³ðë. Seanad íåïðÿìèì øëÿõîì
Eireann) – 11 ïðèçíà÷àþòüñÿ 

Ïðåì'ºð-ì³í³ñòðîì
òåðì³í ïîâíîâàæåíü — 5 
ðîê³â

äàòà îñòàííüîãî 6 ñåðïíÿ
îíîâëåííÿ ñêëàäó: 1997 ðîêó
äàòà íàñòóïíèõ ñåðïåíü
âèáîð³â: 2002 ðîêó

ê³ëüê³ñòü æ³íîê: 11 18 % â³ä çàãàëüíîãî ñêëàäó

Правова основа

Виборчі округи

Вимоги до
виборця

§ Конституція Ірландії
§ Закон про вибори від 1992 року (зі змінами від 1995, 1996, 1997 та 1998 років)

§ 41 виборчий округ, у кожному з яких обирається 3–5 представників
§ За Конституцією Ірландії один член Палати представників повинен

припадати на кожні 20 –30 тисяч осіб
§ Перегляд кількості та розмірів виборчих округів здійснюється кожні 5

років після проведення чергового перепису населення (за результатами
останнього перепису в 1998 році кількість округів на наступних чергових
виборах буде збільшено до 42)

§ Мінімальний вік — 18 років
§ Ірландське або Британське громадянство
§ Реєстрація в списку виборців (складається щороку місцевими органами)
§ Проживання на території виборчого округу (в окремих випадках дозво-

ляється голосування поштою)
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Вимоги до
кандидата

Несумісність

Висування
кандидатів

Виборча
система

Інші положення

§ Участь у виборах є добровільною

§ Мінімальний вік — 21 рік
§ Ірландське громадянство
§ Не допускаються до участі у виборах в якості кандидатів: особи, які за-

суджені до ув'язнення строком більше 6 місяців; не поновлені в правах
банкрути; неосудні особи (з розумовими розладами)

§ Заборонено суміщення посади члена Палати представників зі службою
у військових силах або поліції, з державною службою, з вищими посада-
ми в установах Європейського Союзу, з посадами Президента Рес-
публіки, Головного контролера та Аудитора, із суддівською роботою

§ Самовисування або висування одним і більше виборцем відповідного
виборчого округу
§ За кожного кандидата має бути внесена виборча застава в розмірі 300

ірл. фунтів (380 �)
§ Застава повертається у випадку відмови від участі у виборах, обрання

членом парламенту або набрання кількості голосів, що перевищує 1/4
виборчої квоти, необхідної для обрання членом Палати представників
§ Кандидат за бажанням може вказати про свою партійну належність

§ Пропорційне представництво за системою єдиного голосу, що пере-
дається
§ Кожен виборець має лише один голос, проте може відображати свої

уподобання шляхом проставлення навпроти найбільш бажаного канди-
дата цифри 1, менш бажаного  — цифри 2 і так далі (обов'язковим є про-
ставлення принаймні одного уподобання). Таким чином, виборець вка-
зує на бажання передачі свого голосу другому кандидату, якщо перший
(позначений цифрою 1) набрав достатню для обрання кількість голосів
або не був обраний взагалі. Якщо подібна ситуація трапляється і з дру-
гим кандидатом, то голос переходить до третього й так далі
§ Виборча квота (тобто мінімальна кількість голосів, необхідна для гаран-

тованого обрання кандидата) вираховується шляхом поділу загальної
кількості дійсних бюлетенів на кількість місць, які розподіляються в
цьому окрузі, плюс 1 та наступним додаванням до цієї частки одиниці.
Так, наприклад, якщо у виборчому окрузі було подано 100 000 дійсних
бюлетенів і розподіленими мають бути 4 місця, то виборча квота стано-
витиме 20 001 голос (100000/(4+1)+1)
§ Після визначення кандидатів, які були обрані внаслідок набрання не-

обхідної кількості перших уподобань (ця кількість дорівнює виборчій
квоті), між іншими кандидатами відповідно другого уподобання, визна-
ченого виборцем, розподіляються надлишки голосів в обраних канди-
датів (голоси, що перевищують виборчу квоту). Якщо в жодного з кан-
дидатів немає зайвих голосів або їх не достатньо для обрання ще одного
кандидата, то розподіляються голоси кандидата, який набрав найменше
перших уподобань. Після цього, якщо не всі місця були розподілені,
процедура повторюється, але залишки голосів розподіляються вже за
третіми уподобаннями і так доти, доки всі місця не будуть розподілені
§ Система має назву єдиного голосу, що передається, саме завдяки мож-

ливості передачі голосу виборця наступному за бажаністю обрання кан-
дидату, якщо головному "улюбленцю" виборця цей голос вже не
потрібний

§ Кожний кандидат має можливість за рахунок державного бюджету
надіслати кожному виборцю у відповідному виборчому окрузі одну
агітаційну листівку
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Вибори до парламентів країн-членів Європейського Союзу

РЕЗУЛЬТАТИ ОСТАННІХ ВИБОРІВ 
(6 червня 1997 року)

Кількість зареєстрованих виборців 2 741 262
Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 1 806 932 (65,92 %)
Кількість недійсних бюлетенів 17 947

* Після виборів Демократичні ліві приєдналися до Трудової партії

ВИБОРИ ЧЛЕНІВ СЕНАТУ

Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ/ãðóïà Ê³ëüê³ñòü ãîëîñ³â % ãîëîñ³â Ê³ëüê³ñòü ì³ñöü
(³äåîëîã³÷íèé íàïðÿì)
Ô³àííà Ôåéë
("Ñîëäàòè Äîë³", 
êîíñåðâàòèâíèé) 703 682 39,3 % 77
Ô³íå Ãåéë
("²ðëàíäñüêà Ðîäèíà", 
õðèñòèÿíñüêî-äåìîêðàòè÷íèé) 499 936 27,9 % 54
Òðóäîâà Ïàðò³ÿ 
(ñîö³àë-äåìîêðàòè÷íèé) 186 044 10,4 % 17
Ïðîãðåñèâí³ Äåìîêðàòè
(ë³áåðàëüíèé) 83 765 4,6 % 4
Çåëåíèé Àëüÿíñ 49 323 2,7 % 2
Øèí Ôåéí
("Ìè Ñàì³", êðàéí³é ë³âèé) 45 614 2,5 % 1
Äåìîêðàòè÷í³ Ë³â³* 
(ñîö³àë³ñòè÷íèé) 44 901 2,5 % 4
Íåçàëåæí³ òà ³íø³ 167 912 9,3 % 7

Правова
основа

Вимоги до
виборця

§ Конституція Ірландії
§ Закони про вибори до Сенату від 1937, 1947 та 1954 років 

§ Мінімальний вік — 18 років
§ Ірландське або Британське громадянство
§ Наявність наукового ступеня Національного Університету Ірландії (при-

близна кількість виборців — 84 000 осіб) або Університету Дубліна (24 000
виборців) (для місць, що обираються цими установами)

§ Членство в новому складі Палати представників, попередньому складі Се-
нату або в раді графства (загальна кількість виборців — близько 1 000 осіб)
(для 43 місць, що обираються комісіями виборців)

§ Участь у голосуванні є добровільною
§ Мінімальний вік — 21 рік
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«ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ»

РЕЗУЛЬТАТИ ОСТАННІХ ВИБОРІВ
(6 серпня 1997 року)

Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ/ãðóïà (³äåîëîã³÷íèé íàïðÿì) Ê³ëüê³ñòü ì³ñöü
Ô³àííà Ôåéë ("Ñîëäàòè Äîë³", êîíñåðâàòèâíèé) 29
Ô³íå Ãåéë ("²ðëàíäñüêà Ðîäèíà", 
õðèñòèÿíñüêî-äåìîêðàòè÷íèé) 17
Íåçàëåæí³ 7
Ïðîãðåñèâí³ Äåìîêðàòè (ë³áåðàëüíèé) 4
Òðóäîâà Ïàðò³ÿ (ñîö³àë-äåìîêðàòè÷íèé) 3

Вимоги до
кандидата

Несумісність

Висування
кандидатів

Виборча
система

§ Громадянство Ірландії
§ Задовольняти вимогам, що ставляться для кандидатів у депутати Палати

представників
§ Не допускаються до участі у виборах в якості кандидатів: особи, які засу-

джені до ув'язнення строком більше 6 місяців, не поновлені в правах бан-
крути; неосудні особи (з розумовими розладами)

§ Заборонено суміщення посади сенатора зі службою у військових силах або
поліції, з державною службою, з вищими посадами в установах Євро-
пейського Союзу, з посадами Президента Республіки, Головного контро-
лера та Аудитора, із суддівською роботою

§ Висування 10 зареєстрованими виборцями відповідного Університету
(якщо кандидат висувається від одного з двох Університетів). Кандидат
може бути жодним чином не пов'язаний з цими навчальними закладами
§ Висування 4 членами Парламенту або зареєстрованим органом (ор-

ганізацією), що мають таке право (якщо кандидат висувається від комісії
виборців)

§ 11 сенаторів призначаються Прем'єр-міністром Ірландії
§ 6 сенаторів обираються від Національного Університету Ірландії та

Університету Дубліна (по 3 особи від кожного) шляхом голосування по-
штою. Результати визначаються на основі пропорційного представ-
ництва, кожен виборець має один голос, який розподіляється за системою
єдиного голосу, що передається (подібно до виборів депутатів Палати
представників)
§ 43 сенатори обираються 5 комісіями виборців, які об'єднані за про-

фесійною ознакою (у сфері культури та освіти — 5 місць, сільського гос-
подарства — 11 місць, праці — 11 місць, промисловості та комерції — 9
місць, адміністративна комісія — 7 місць). Членів комісій висувають за-
реєстровані неприбуткові громадські організації відповідного спрямуван-
ня. Ці організації формують половину складу комісій, іншу — новообрані
депутати Палати представників та члени попереднього складу Сенату.
Розподіл голосів здійснюється подібно до виборів членів Палати пред-
ставників
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Вибори до парламентів країн-членів Європейського Союзу

ІСПАНІЯ

ВИБОРИ ЧЛЕНІВ КОНГРЕСУ ДЕПУТАТІВ

ÏÀÐËÀÌÅÍÒ äâîïàëàòíèé ñêëàäàºòüñÿ ç: íèæíüî¿ ïàëàòè —
(³ñï. Las Cortes Êîíãðåñ äåïóòàò³â
Generales, âåðõíüî¿ ïàëàòè —
"Ãåíåðàëüí³ Ñåíàò
Êîðòåñè")

Êîíãðåñ äåïóòàò³â ê³ëüê³ñòü ÷ëåí³â: 350 îáèðàþòüñÿ ïðÿìèì øëÿõîì
(³ñï. Congreso de ñòðîêîì íà 4 ðîêè
los Diputados) äàòà îñòàíí³õ 12 áåðåçíÿ

âèáîð³â: 2000 ðîêó
äàòà íàñòóïíèõ 
âèáîð³â: 2004 ð³ê
ê³ëüê³ñòü æ³íîê: 99 28,3 % â³ä çàãàëüíîãî ñêëàäó

Ñåíàò ê³ëüê³ñòü ÷ëåí³â: 259 208 ñåíàòîð³â îáèðàþòüñÿ 
(³ñï. Senado) ïðÿìèì øëÿõîì ñòðîêîì íà 

4 ðîêè ³ 
51 — íåïðÿìèì øëÿõîì 

äàòà îñòàíí³õ 12 áåðåçíÿ 
âèáîð³â: 2000 ðîêó
äàòà íàñòóïíèõ 
âèáîð³â: 2004 ð³ê
ê³ëüê³ñòü æ³íîê: 63 24,3 % â³ä çàãàëüíîãî ñêëàäó

Правова
основа

Виборчі округи

Вимоги до
виборця

§ Конституція Королівства Іспанії
§ Закон від 16 червня 1985 року (останні зміни внесені в 1995 році)

§ 50 виборчих округів, у яких розподіляється не менше як 2 місця (залежно
від кількості населення, приблизно 1 депутат на кожні 100 000 осіб). Межі
округів збігаються з територіями адміністративних одиниць
§ 2 виборчі округи, у яких розподіляється по одному місцю в Конгресі депу-

татів (іспанські території на африканському узбережжі Середземного мо-
ря — Сеута та Мелілья)

§ Мінімальний вік — 18 років
§ Громадянство Іспанії
§ Наявність всіх політичних прав
§ Не можуть брати участь в голосуванні особи, засуджені до відбування по-

карання у вигляді позбавлення волі
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«ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ»

РЕЗУЛЬТАТИ ОСТАННІХ ВИБОРІВ ДО КОНГРЕСУ ДЕПУТАТІВ
(12 березня 2000 року)

Кількість зареєстрованих виборців 33 045 318
Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 23 125 773 (70 %)
Кількість недійсних бюлетенів 525 023

Вимоги до
кандидата

Несумісність

Висування
кандидатів

Виборча
система

§ Участь у виборах є добровільною
§ Участь у голосуванні можуть брати також іноземці-громадяни країн-

членів Європейського Союзу та Норвегії, які тривалий час проживають на
території Іспанії

§ Мінімальний вік — 18 років
§ Громадянство Іспанії

§ Забороненим є суміщення посади члена Конгресу депутатів з військовою
службою, посадами суддів, вищих посадових осіб, членів законодавчих
органів автономних утворень, членів виборчих комісій 

§ Висування кандидатів здійснюється зареєстрованими політичними
партіями, їхніми об'єднаннями у кожному виборчому окрузі шляхом по-
дачі списків кандидатів. Обов'язковою вимогою при реєстрації кандидатів
від партій та об'єднань є наявність зібраних підписів на підтримку (не
менше як 0,1 % виборців відповідного виборчого округу)

§ Змішана виборча система, яка поєднує пропорційне представництво 
(у багатомандатних виборчих округах) з голосуванням простою більшістю
(у двох одномандатних виборчих округах)
§ У багатомандатних виборчих округах виборці голосують за закриті

партійні списки (без права відзначати власні уподобання щодо окремих
кандидатів зі списку та можливості змінювати їхнє розташування всере-
дині списку), обираючи цілком один із запропонованих списків
§ До розподілу місць допускаються кандидати, які набрали більше 3 % го-

лосів у відповідному виборчому окрузі
§ Кількість голосів, поданих за кожну партію, послідовно ділиться на 1; 2; 3;

4; 5 і так далі. Мандати отримують ті партії, які в результаті ділення на ці
числа голосів, поданих за списки,  отримують найбільші частки
§ У двох виборчих округах, у яких розподіляється по одному місцю депута-

та, обраним вважається кандидат, який отримав більшість голосів
§ У разі вибуття одного із членів Конгресу депутатів під час роботи обрано-

го парламенту, його місце займає кандидат, який був наступним у списку
партії
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Вибори до парламентів країн-членів Європейського Союзу

Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ/ãðóïà Ê³ëüê³ñòü ãîëîñ³â % ãîëîñ³â Ê³ëüê³ñòü ì³ñöü
(³äåîëîã³÷íèé íàïðÿì)
Íàðîäíà Ïàðò³ÿ 
(êîíñåðâàòèâíèé) 10 230 345 44,6 % 183

²ñïàíñüêà Ñîö³àë³ñòè÷íà Ðîá³òíè÷à
Ïàðò³ÿ (ñîö³àë-äåìîêðàòè÷íèé) 7 829 210 34,1 % 125

"Êîíâåðãåíö³ÿ ³ Óí³ÿ": 964 990 4,2 % 15

– Äåìîêðàòè÷íå Îá'ºäíàííÿ
Êàòàëîí³¿ (ðåã³îíàë³ñòñüêèé, 
öåíòðèñòñüêèé)

– Äåìîêðàòè÷íà Óí³ÿ Êàòàëîí³¿
(ðåã³îíàë³ñòñüêèé, õðèñòèÿíñüêî-
äåìîêðàòè÷íèé)

Îá'ºäíàí³ Ë³â³: 1 253 859 5,5 % 8

– Êîìóí³ñòè÷íà Ïàðò³ÿ ²ñïàí³¿
(êîìóí³ñòè÷íèé)

– Ïàðò³ÿ Ñîö³àë³ñòè÷íî¿ Ä³¿
(ñîö³àë³ñòè÷íèé)

– Ë³â³ Ðåñïóáë³êàíö³ (ïðîãðåñèâíèé, 
öåíòðèñòñüêèé)

– Îá'ºäíàíà Ñîö³àë³ñòè÷íà Ïàðò³ÿ
Êàòàëîí³¿ (ðåã³îíàë³ñòñüêèé, 
ñîö³àë³ñòè÷íèé)

– Êîìóí³ñòè÷íà Ïàðò³ÿ Êàòàëîí³¿
(ðåã³îíàë³ñòñüêèé, êîìóí³ñòè÷íèé)

– Îá'ºäíàíà Êàíäèäàòóðà Ðîá³òíèê³â
(êðàéí³é ë³âèé)

Áàñêñüêà Íàö³îíàë³ñòè÷íà Ïàðò³ÿ
(ðåã³îíàë³ñòñüêèé, õðèñòèÿíñüêî-
äåìîêðàòè÷íèé) 351 816 1,5 % 7

Êàíàðñüêå Îá'ºäíàííÿ
(ðåã³îíàë³ñòñüêèé, öåíòðèñòñüêèé) 243 489 1,1 % 4
Ãàë³ñ³éñüêèé Íàö³îíàë³ñòè÷íèé Áëîê
(ðåã³îíàë³ñòñüêèé, 
ñîö³àë-äåìîêðàòè÷íèé) 302 726 1,3 % 3

Ïàðò³ÿ Àíäàëóñ³¿ (ðåã³îíàë³ñòñüêèé) 205 773 0,9 % 1

Ïàðò³ÿ Ðåñïóáë³êàíö³â-Ë³âèõ 
Êàòàëîí³¿ (ðåã³îíàë³ñòñüêèé,
ïðîãðåñèâíèé, öåíòðèñòñüêèé) 193 629 0,8 % 1

Çåëåíà ²í³ö³àòèâà Êàòàëîí³¿
(ðåã³îíàë³ñòñüêèé, åêîëîã³÷íèé) 119 290 0,5 % 1

Áàñêñüêà Ñîë³äàðí³ñòü
(ðåã³îíàë³ñòñüêèé, ïðîãðåñèâíèé) 100 570 0,4 % 1
Àðàãîíñüêà Õóíòà (ðåã³îíàë³ñòñüêèé) 75 234 0,3 % 1

²íø³ 736 233 3,2 %
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ВИБОРИ ЧЛЕНІВ СЕНАТУ

Правова
основа

Виборчі округи

Вимоги до
виборця

Вимоги до
кандидата

Несумісність

Висування
кандидатів

Виборча
система

§ Конституція Королівства Іспанії
§ Закон від 16 червня 1985 року (останні зміни від 1995 року)

§ Для кандидатів, які обираються прямими виборами: 52 багатомандатних
виборчих округи, які збігаються з межами провінцій та територій Сеута і
Мелілья. У більшості провінцій обирається по 4 сенатори (в трьох
острівних провінціях — по 3, ще в сімох — по 1), на територіях Сеута і
Мелілья — по 2 сенатори
§ Для кандидатів, які обираються непрямим шляхом: від кожного з 17 Авто-

номних "співтовариств" (регіонів) обирається по одному сенатору плюс
ще один сенатор на кожний мільйон мешканців

§ Мінімальний вік — 18 років
§ Громадянство Іспанії
§ Наявність всіх політичних прав
§ Не можуть брати участь в голосуванні особи, засуджені до відбування по-

карання у вигляді позбавлення волі
§ Участь у виборах є добровільною

§ Мінімальний вік — 18 років
§ Громадянство Іспанії

§ Забороненим є суміщення посади члена Сенату з військовою службою,
посадами суддів, вищих посадових осіб органів влади, членів законодав-
чих органів автономних утворень, членів виборчих комісій

§ При прямих виборах висування кандидатів здійснюється зареєстровани-
ми політичними партіями, їхніми об'єднаннями. Разом з кандидатом у се-
натори висувається "запасна" кандидатура на випадок вибуття головного
кандидата, який був обраний сенатором, зі складу парламенту

§ При прямих виборах кандидатів (які претендують на 208 місць у Сенаті) —
система з відкритими списками та "обмеженим голосом"
§ Виборець має на один голос менше, ніж кількість кандидатів, яка оби-

рається від округу (так, у більшості провінцій кожен виборець має три голо-
си; у провінціях, від яких обирається по 3 кандидати — 2 голоси, на тери-
торіях Сеута і Мелілья — 1 голос). У цьому полягає "обмеженість" голосу

§ При голосуванні виборець може віддати свій голос одному кандидату,
кандидатам від однієї партії або кандидатам від різних партій (звідси
відкритість списків кандидатів)
§ Обраними вважаються ті кандидати, які набрали більшу кількість голосів

виборців
§ 49 сенаторів обираються непрямим шляхом законодавчими органами 17

Автономних "співтовариств" відповідно до встановлених цими органами
правил на пропорційній основі
§ У разі вибуття одного із членів Сенату під час роботи обраного парламен-

ту, його місце займає "запасний" кандидат, який обирався разом з голо-
вним кандидатом на посаду сенатора
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Вибори до парламентів країн-членів Європейського Союзу

РЕЗУЛЬТАТИ ОСТАННІХ ВИБОРІВ ДО СЕНАТУ
(12 березня 2000 року)

Кількість зареєстрованих виборців 33 045 318
Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 23 125 773 (70 %)
Кількість недійсних бюлетенів 525 023

Інші
положення

§ У межах, визначених парламентом, політичним партіям та їхнім об'єднан-
ням, що були представлені в попередньому складі парламенту, протягом
29 днів з часу оголошення виборів виділяється наперед фінансування в
розмірі 30 % від суми державного фінансування, отриманого ними за ре-
зультатами попередніх виборах. Загальна сума державного фінансування,
яка виділяється по завершенні виборчого процесу, у разі отримання
партією (об'єднанням) представництва в парламенті, залежить від
кількості голосів та загального розміру виділеного державного фінансу-
вання на ці потреби, яке розподіляється пропорційно до кількості набра-
них голосів. Якщо партії (об'єднання), які отримали наперед державне
фінансування на початку виборчої кампанії, не вибороли представництво
в парламенті або набрали меншу кількість голосів, ніж на попередніх ви-
борах, то вони повинні повернути одержані авансом суми (повністю або
пропорційно до недоотриманих голосів)
§ Виборчий фонд політичної партії обмежується сумою, яка вираховується

шляхом множення кількості виборців у виборчих округах, де партія вису-
нула своїх кандидатів, на 40 іспанських песет (0,24 �) 

Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ/ãðóïà % ãîëîñ³â Ê³ëüê³ñòü ì³ñöü 
(³äåîëîã³÷íèé íàïðÿì)

Íàðîäíà Ïàðò³ÿ (êîíñåðâàòèâíèé) 44,6 % 126

²ñïàíñüêà Ñîö³àë³ñòè÷íà Ðîá³òíè÷à 
Ïàðò³ÿ (ñîö³àë-äåìîêðàòè÷íèé) 34,1 % 62

"Êîíâåðãåíö³ÿ ³ Óí³ÿ"
(äèâ. ðåçóëüòàòè âèáîð³â 
äî Êîíãðåñó äåïóòàò³â) 4,2 % 8

Áàñêñüêà Íàö³îíàë³ñòè÷íà Ïàðò³ÿ
(ðåã³îíàë³ñòñüêèé, õðèñòèÿíñüêî-
äåìîêðàòè÷íèé) 1,5 % 6

Êàíàðñüêå Îá'ºäíàííÿ
(ðåã³îíàë³ñòñüêèé, öåíòðèñòñüêèé) 1,1 % 5

Îá'ºäíàí³ Ë³â³ 
(äèâ. ðåçóëüòàòè âèáîð³â 
äî Êîíãðåñó äåïóòàò³â) 5,5 % 0

Ãàë³ñ³éñüêèé Íàö³îíàë³ñòè÷íèé 
Áëîê (ðåã³îíàë³ñòñüêèé, 
ñîö³àë-äåìîêðàòè÷íèé) 1,3 % 0

²íø³ 7,7 % 1
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«ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ»

ІТАЛІЯ

ВИБОРИ ЧЛЕНІВ ПАЛАТИ ДЕПУТАТІВ

ÏÀÐËÀÌÅÍÒ äâîïàëàòíèé ñêëàäàºòüñÿ ç: íèæíüî¿ ïàëàòè —
(³ò.Il Parlamento) Ïàëàòà äåïóòàò³â

âåðõíüî¿ ïàëàòè — 
Ñåíàò 

Ïàëàòà äåïóòàò³â Ê³ëüê³ñòü ÷ëåí³â: 630 îáèðàþòüñÿ ïðÿìèì øëÿõîì
(³ò. Camera dei ñòðîêîì íà 5 ðîê³â  
Deputati)

Äàòà îñòàíí³õ 13 òðàâíÿ 
âèáîð³â: 2001 ðîêó
Äàòà íàñòóïíèõ òðàâåíü 
âèáîð³â: 2006 ðîêó

Ê³ëüê³ñòü æ³íîê: 62 9.8% â³ä çàãàëüíîãî ñêëàäó

Ñåíàò (³ò. Senato 
della Repubblica) Ê³ëüê³ñòü ÷ëåí³â: 321 – 315 ñåíàòîð³â îáèðàþòüñÿ 

ïðÿìèìè âèáîðàìè
– 5 ïðèçíà÷àþòüñÿ 
Ïðåçèäåíòîì Ðåñïóáë³êè-
– 2 âõîäÿòü äî Ñåíàòó çà 
ïîñàäîþ (êîëèøí³ 
Ïðåçèäåíòè ²òàë³¿)

Äàòà îñòàíí³õ 13 òðàâíÿ 
âèáîð³â: 2001 ðîêó

Äàòà íàñòóïíèõ òðàâåíü 
âèáîð³â: 2006 ðîêó

Ê³ëüê³ñòü æ³íîê: 25 7,8 % â³ä çàãàëüíîãî ñêëàäó

Правова основа

Виборчі округи

Вимоги до
виборця

Вимоги до
кандидата

§ Конституція Італії
§ Закон від 30 березня 1957 року (з останніми змінами від 1993 року)

§ 475 округів, у кожному з яких обирається 1 депутат
§ 26 округів, у яких виборці голосують за списки політичних партій 

§ Мінімальний вік — 18 років
§ Громадянство Італії
§ Не можуть брати участь в голосуванні: особи, засуджені до відбування пока-

рання у вигляді позбавлення волі, а також особи, моральні якості яких не
відповідають вимогам законодавства

§ Голосування не є обов'язковим
§ Мінімальний вік — 25 років
§ Громадянство Італії
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Вибори до парламентів країн-членів Європейського Союзу

РЕЗУЛЬТАТИ ОСТАННІХ ВИБОРІВ 
(13 травня 2001 року)

Несумісність

Висування
кандидатів

Виборча
система

§ Забороненим є суміщення посади члена Палати депутатів з посадами суддів
Конституційного та Верховного Судів, керівників державних підприємств та
компаній 

§ Висування кандидатів здійснюється шляхом самовисування або висування
політичними партіями 
§ Партія, яка висуває список кандидатів, повинна зібрати на свою підтримку

від 1 500 до 4 000 підписів виборців (кількість підписів залежить від кількості
місць, відведених для представництва округу в парламенті). В одномандатно-
му окрузі кандидат повинен зібрати не менше 500 підписів виборців

§ Змішана виборча система
§ 475 депутатів обираються в одномандатних округах за мажоритарною систе-

мою відносної більшості, 155 — в багатомандатних округах за пропорційною
системою. При цьому кожен виборець отримує по 2 бюлетені: 1 — для голосу-
вання за кандидата у депутати в одномандатному окрузі і 1 — для голосуван-
ня за список політичної партії
§ В одномандатному окрузі мандат отримує той кандидат у депутати, за якого

проголосувало більше виборців, ніж за інших кандидатів.
§ Місця між партіями, які висунули списки у багатомандатних округах, роз-

поділяються пропорційно до кількості поданих за них голосів виборців. Голоси,
подані за політичні партії у всьому багатомандатному окрузі, діляться на
кількість відведених округу місць у нижній палаті (визначається виборча квота)
§ Для визначення кількості місць, які отримує партія у парламенті, голоси, по-

дані за її список, діляться на виборчу квоту. При цьому залишається значна
кількість неврахованих голосів виборців. Партії, які отримали найбільшу
кількість таких голосів, отримують додаткові мандати.
§ Партії, за які загалом у державі подано менше 4 % голосів (виборчий бар’єр),

не отримують жодного мандату

Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ/ãðóïà Ê³ëüê³ñòü ãîëîñ³â % ãîëîñ³â Ê³ëüê³ñòü ì³ñöü
(³äåîëîã³÷íèé íàïðÿì)

Áëîê "Ä³ì ñâîáîäè" 45,4 % 366
– Ïàðò³ÿ "Âïåðåä, ²òàë³ÿ" 

(êîíñåðâàòèâíèé)
– Íàö³îíàëüíèé Ñîþç

(íàö³îíàëüíî-êîíñåðâàòèâíèé)
– Ë³ãà Ï³âíî÷³ (ðåã³îíàë³ñòñüêèé)
– Îá'ºäíàí³ Õðèñòèÿíñüê³ 

Äåìîêðàòè (êîíñåðâàòèâíèé)
– Íîâà ²òàë³éñüêà Ñîö³àë³ñòè÷íà 

Ïàðò³ÿ (êîíñåðâàòèâíèé)

Áëîê "Îëèâêîâå äåðåâî" 35 % 242
– Äåìîêðàòè÷íà Ë³âà Ïàðò³ÿ

(ñîö³àë-äåìîêðàòè÷íèé)
– ²òàë³éñüêà Íàðîäíà Ïàðò³ÿ

(õðèñòèÿíñüêî-äåìîêðàòè÷íà)
– Äåìîêðàòè÷íà Ïàðò³ÿ (ë³áåðàëüíèé)
– Äåìîêðàòè÷íèé Ñîþç çà ªâðîïó

(êîíñåðâàòèâíèé)
– Ñîþç Çåëåíèõ (åêîëîã³÷íé)
– Ñîö³àë-Äåìîêðàòè÷íà Ïàðò³ÿ 

²òàë³¿ (ñîö³àë-äåìîêðàòè÷íèé)
– Ïàðò³ÿ Êîìóí³ñò³â ²òàë³¿ (êîìóí³ñòè÷íèé)
Êîìóí³ñòè÷íà Ïàðò³ÿ
(îíîâëåíà) (êîìóí³ñòè÷íèé) 5 % 11

Íàðîäíà Ïàðò³ÿ Ï³âäåííîãî Ò³ðîëþ
(ñîö³àë-äåìîêðàòè÷íèé, ðåã³îíàë³ñòñüêèé) 1,2 % 8

²íø³ 14,4 % 0
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«ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ»

ВИБОРИ ЧЛЕНІВ СЕНАТУ

Правова
основа

Виборчі округи

Вимоги до
виборця

Вимоги до
кандидата

Несумісність

Висування
кандидатів

Виборча
система

§ Закон від 6 лютого 1948 року (з останніми змінами від 1993 року)

§ 232 одномандатних округи, 20 — багатомандатних округів

§ Мінімальний вік — 25 років
§ Громадянство Італії
§ Не мають права голосу громадяни, засуджені до позбавлення волі за вчи-

нення злочину; а також громадяни, моральні якості яких не відповідають
вимогам закону

§ Мінімальний вік — 40 років
§ Громадянство Італії
§ Наявність права голосу

§ Забороненим є суміщення посади члена Палати депутатів з посадами
суддів Конституційного та Верховного Судів, керівників державних
підприємств та компаній

§ Висування кандидатів здійснюється політичними партіями або шляхом
самовисування
§ Заява про висування повинна бути підписана 1 000 виборців
§ Партійні списки повинні бути підписані 1 000–3 500 виборців (залежно від

кількості місць, відведених для представництва округу у парламенті) 

§ Змішана виборча система
§ 232 сенатори обираються в одномандатних округах за мажоритарною сис-

темою відносної більшості, 83 — у багатомандатних округах за про-
порційною системою
§ В одномандатному окрузі мандат отримує той кандидат у сенатори, за яко-

го проголосувало більше виборців, ніж за інших кандидатів
§ Місця між партіями, які висунули списки у багатомандатних округах, роз-

поділяються пропорційно до кількості поданих за них голосів виборців.
При цьому голоси, отримані кожною партією, послідовно діляться на 1, 2,
3, 4 і так далі. Партії, які отримали найбільші частки в результаті такого
ділення, отримують депутатські мандати
§ Для визначення кількості місць, які отримує партія у парламенті, голоси,

подані за її список, діляться на виборчу квоту. При цьому залишається
значна кількість неврахованих голосів виборців. Партії, які отримали
найбільшу кількість таких голосів, отримують додаткові мандати
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Вибори до парламентів країн-членів Європейського Союзу

РЕЗУЛЬТАТИ ОСТАННІХ ВИБОРІВ ДО СЕНАТУ
(13 травня 2001  року)

Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ/ãðóïà % ãîëîñ³â Ê³ëüê³ñòü ì³ñöü 
(³äåîëîã³÷íèé íàïðÿì)
Áëîê "Ä³ì ñâîáîäè"
(äèâ. ðåçóëüòàòè âèáîð³â 
äî Ïàëàòè äåïóòàò³â) 42,5 % 177
Áëîê "Îëèâêîâå äåðåâî"
(äèâ. ðåçóëüòàòè âèáîðè 
äî Ïàëàòè äåïóòàò³â) 38,7 % 125
Íàðîäíà Ïàðò³ÿ Ï³âäåííîãî 
Ò³ðîëþ (ñîö³àë-äåìîêðàòè÷íèé, 
ðåã³îíàë³ñòñüêèé) 0,9 % 5
Êîìóí³ñòè÷íà Ïàðò³ÿ (îíîâëåíà) 
(êîìóí³ñòè÷íèé) 5 % 3
"ªâðîïåéñüêà Äåìîêðàò³ÿ" 3,2 % 2
²íø³ 9,7 % 9
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ЛЮКСЕМБУРГ

ВИБОРИ ЧЛЕНІВ ПАЛАТИ ПРЕДСТАВНИКІВ

ÏÀÐËÀÌÅÍÒ îäíîïàëàòíèé Ïàëàòà ïðåäñòàâíèê³â
(ôð. Chambre 
des Deputes)

ê³ëüê³ñòü ÷ëåí³â: 60 îáèðàþòüñÿ ïðÿìèì øëÿõîì
ñòðîêîì íà 5 ðîê³â

äàòà îñòàíí³õ 13 ÷åðâíÿ  
âèáîð³â: 1999 ðîêó
äàòà íàñòóïíèõ 
âèáîð³â: 2004 ð³ê
ê³ëüê³ñòü æ³íîê: 10 16,6 % â³ä çàãàëüíîãî ñêëàäó

Правова
основа

Виборчі округи

Вимоги до
виборця

Вимоги до
кандидата

Несумісність

§ Конституція Люксембургу
§ Виборчий закон від 31 липня 1924 року (останні зміни від 1999 року)

§ 4 багатомандатні виборчі округи
§ Передбачено 23 мандати для півдня, 21 — для центру, 9 — для півночі, 7

— для сходу

§ Мінімальний вік — 18 років
§ Громадянство Люксембургу
§ Володіння в повному обсязі громадянськими та політичними правами
§ Проживання у країні 
§ Не можуть брати участь в голосуванні: особи, які перебувають під опікою

чи у місцях позбавлення волі, банкрути та громадяни, які утримують
публічні будинки

§ Голосування є обов'язковим — невиконання цього обов'язку карається
штрафом

§ Мінімальний вік — 21 років
§ Громадянство Люксембургу

§ Заборонено суміщати посаду члена парламенту з членством в уряді, Дер-
жавній Раді чи Раді Аудиторської палати, з посадою судді, "державного
бухгалтера", вчителя початкової школи, державною службою та роботою у
держапараті, а також посадами у збройних силах держави
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Висування
кандидатів

Виборча
система

Інше

§ Висування кандидатів здійснюється політичними партіями шляхом
реєстрації списків кандидатів, а також самовисуванням
§ Для реєстрації кожного кандидата у депутати необхідна підтримка не мен-

ше 25 виборців округу
§ Пропорційне представництво з голосуванням за партійні списки або окре-

мих кандидатів

§ Виборчі списки є "відкритими", оскільки виборці можуть голосувати за
список у цілому або за окремого кандидата в списку. Подібна система го-
лосування дає можливість виборцю сприяти обранню кандидата, який
розміщений, наприклад, посередині чи в кінці списку
§ Кількість кандидатів у виборчому списку від певної партії не повинна пе-

ревищувати кількість мандатів, що передбачені для цього округу
§ Кількість голосів одного виборця дорівнює числу мандатів для відповідно-

го виборчого округу. Виборець може голосувати за список партії в цілому,
може відзначити окремого кандидата, якому він надає перевагу або
розділити свої голоси між різними виборчими списками
§ Визначення результатів голосування здійснюється в кілька етапів:

– Виборча квота (тобто мінімальна кількість голосів, необхідна для обран-
ня кандидата) вираховується таким чином: до кількості місць, які роз-
поділяються додається одиниця; загальна кількість дійсних бюлетенів в
окрузі ділиться на отримане число. Так, наприклад, якщо всього було
подано 8 000 дійсних бюлетенів, а розподіленими мають бути 7 місць, то
виборча квота становитиме 1 000 голосів (8 000/7+1)

– Загальна кількість голосів виборців, отримана партією (як окремих її
окремих кандидатів, так і за списком) ділиться на виборчу квоту.
Кількість отриманих від такого ділення цілих часток буде дорівнювати
числу мандатів отриманих партією

– Застосування методу виборчої квоти має свої певні недоліки, оскільки
певна частина мандатів залишається нерозподіленою. У Люксембурзі такі
мандати поділяються між партіями, що мають найбільші дробові залишки

§ Всередині списків кандидатів місця розподіляються відповідно до про-
ставлених виборцями уподобань
§ У разі вибуття одного із депутатів під час роботи обраного парламенту, йо-

го місце займає кандидат, який був наступним у списку партії
§ Розмір виборчого фонду, що може витрачатися політичною партією в

ході виборчої кампанії, не встановлений (хоча держава здійснює не-
обхідне фінансування виборів), витрати не декларуються та не обмежу-
ються. Відсутній обов'язок обнародування звітності партій та джерел
надходження пожертвувань
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РЕЗУЛЬТАТИ ОСТАННІХ ВИБОРІВ ДО ПАЛАТИ ПРЕДСТАВНИКІВ
(6 червня 1997 року)

Кількість зареєстрованих виборців 221 103
Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 191 267 (86,5%)
Кількість недійсних бюлетенів 12 387

Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ/ãðóïà % ãîëîñ³â Ê³ëüê³ñòü ì³ñöü
(³äåîëîã³÷íèé íàïðÿì)

Õðèñòèÿíñüêà Ñîö³àëüíà 
Íàðîäíà Ïàðò³ÿ
(õðèñòèÿíñüêî-äåìîêðàòè÷íèé) 30,2 % 19

Äåìîêðàòè÷íà Ïàðò³ÿ (ë³áåðàëüíèé) 22 % 15

Ñîö³àë³ñòè÷íà Ðîá³òíè÷à Ïàðò³ÿ 
Ëþêñåìáóðãó (ñîö³àë-äåìîêðàòè÷íèé) 24,2 % 13

Êîì³òåò Ä³¿ çà Äåìîêðàò³þ òà Ïðàâà 
Ïåíñ³îíåð³â (ïàðò³ÿ ïåíñ³îíåð³â) 10,5 % 7

Çåëåí³ (åêîëîã³÷íèé) 9,3 % 5

Ë³â³ (ñîö³àë³ñòè÷íèé) 3,8 % 1
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НІДЕРЛАНДИ

ВИБОРИ ЧЛЕНІВ ПАЛАТИ ПРЕДСТАВНИКІВ

ÏÀÐËÀÌÅÍÒ äâîïàëàòíèé ñêëàäàºòüñÿ ç: íèæíüî¿ ïàëàòè —
(ãîë. Staten-Generaal, Ïàëàòà  ïðåäñòàâíèê³â
"Ãåíåðàëüí³ øòàòè") âåðõíüî¿ ïàëàòè —   

Cåíàò 

Ïàëàòà 
ïðåäñòàâíèê³â ê³ëüê³ñòü ÷ëåí³â: 150 îáèðàþòüñÿ ïðÿìèì 
(ãîë. Tweede Kamer, øëÿõîì ñòðîêîì íà 4
"Äðóãà ïàëàòà") ðîêè

äàòà îñòàíí³õ 6 òðàâíÿ 
âèáîð³â: 1998 ðîêó

äàòà íàñòóïíèõ 15 òðàâíÿ 
âèáîð³â: 2002 ðîêó
ê³ëüê³ñòü æ³íîê: 54 36 % â³ä çàãàëüíîãî ñêëàäó

Ñåíàò 
(ãîë. Eerste Kamer, 
"Ïåðøà ïàëàòà") ê³ëüê³ñòü ÷ëåí³â: 75 îáèðàþòüñÿ íåïðÿìèì 

øëÿõîì ñòðîêîì íà 4 ðîêè

äàòà îñòàíí³õ 29 òðàâíÿ 
âèáîð³â: 1999 ðîêó

äàòà íàñòóïíèõ 15 òðàâíÿ 
âèáîð³â: 2002 ðîêó
ê³ëüê³ñòü æ³íîê: 20 26 % â³ä çàãàëüíîãî ñêëàäó

Правова
основа

Виборчі округи

Вимоги до
виборця

Вимоги до
кандидата

§ Конституція Королівства Нідерландів
§ Закон від 28 вересня 1989 року

§ 18 виборчих округів, у кожному з яких обирається кілька представників

§ Мінімальний вік — 18 років
§ Громадянство Нідерландів
§ Не можуть брати участь в голосуванні: особи, засуджені до відбування

покарання у вигляді позбавлення волі строком більше 1 року та позбавлені
одночасно права голосу; особи визнані неосудними (з розумовими
розладами); особи, позбавлені батьківських прав
§ Участь у виборах є добровільною

§ Мінімальний вік — 18 років
§ Громадянство Нідерландів
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Несумісність

Висування
кандидатів

Виборча
система

§ Наявність права голосу

§ Забороненим є суміщення посади члена Палати представників з посадами
членів Уряду, судді Верховного Суду, члена Вищої Палати Аудиторів,
Генерального прокурора або Адвоката у Верховному Суді,
Уповноваженого Королеви в провінції, з адміністративною посадою в
парламенті країни

§ Висування кандидатів здійснюється політичними партіями шляхом
реєстрації списків кандидатів
§ Список кандидатів має бути підтриманий не менше, ніж 25 виборцями у

кожній виборчій дільниці
§ За виборчий список партії, яка не представлена в Палаті представників,

вноситься виборча застава в розмірі 1 000 гульденів (450 ˆ), яка
повертається у разі набрання партією більше 75 % від виборчої квоти

§ Пропорційне представництво з голосуванням за партійні списки
§ Кожен виборець має лише один голос, при цьому він може проголосувати

за весь список партії, визначити свої уподобання всередині списку партії
шляхом проставлення порядкових номерів навпроти відповідних
прізвищ, а також позначити кандидатів зі списків різних політичних
партій. Подібна система голосування дає можливість виборцю сприяти
обранню кандидатів, які були розміщені, наприклад, посередині чи в
кінці списку, а також визначити найбільш бажаних кандидатів незалежно
від їхньої політичної належності
§ Виборча квота (тобто мінімальна кількість голосів, необхідна для

гарантованого обрання кандидата) вираховується шляхом поділу
загальної кількості дійсних бюлетенів в країні на кількість місць, які
розподіляються (150). Так, наприклад, якщо всього було подано 8 000 000
дійсних бюлетенів, а розподіленими мають бути 150 місць, то виборча
квота становитиме 53 333 голосів 
§ Місця в Палаті представників за результатами голосування

розподіляються між тими партіями, списки кандидатів яких набрали не
менше 0,67 % загальної кількості голосів (виборчий бар'єр). При цьому
партії отримують стільки місць, у скільки разів кількість голосів, поданих
за кандидатів від цих партій, перевищує виборчу квоту
§ Місця, які залишаються нерозподіленими при першому розподілі,

розподіляються наступним чином. Кількість голосів, поданих за кожну
партію, послідовно ділиться на 1; 2; 3; 4; 5 і так далі. Додаткові мандати
отримують ті партії, які в результаті ділення на ці числа голосів, поданих
за списки,  отримують найбільші частки
§ Усередині списків кандидатів місця розподіляються відповідно до

проставлених виборцями уподобань
§ У разі вибуття одного із членів Палати представників під час роботи

обраного парламенту, його місце займає кандидат, який був наступним у
списку партії
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РЕЗУЛЬТАТИ ОСТАННІХ ВИБОРІВ 
(6 травня 1998 року)

Кількість зареєстрованих виборців 11 800 000
Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 8 614 000 (73 %)

* Після виборів Федерація Політики Реформування та Ліга Реформованої Політики об'єднались у
Християнський Союз.

ВИБОРИ ЧЛЕНІВ СЕНАТУ

Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ/ãðóïà % ãîëîñ³â Ê³ëüê³ñòü ì³ñöü 
(³äåîëîã³÷íèé íàïðÿì)
Ëåéáîðèñòñüêà Ïàðò³ÿ
(ñîö³àë-äåìîêðàòè÷íèé) 29 % 45
Íàðîäíà Ïàðò³ÿ çà Ñâîáîäó 
òà Äåìîêðàò³þ
(êîíñåðâàòèâíî-ë³áåðàëüíèé) 24,7 % 38
Õðèñòèÿíñüêî-äåìîêðàòè÷íèé
Çàêëèê (õðèñòèÿíñüêî-äåìîêðàòè÷íèé) 18,4 % 29
Äåìîêðàòè 66 (ñîö³àëüíî-ë³áåðàëüíèé) 9 % 14
Çåëåí³ Ë³â³ (åêîëîã³÷íèé, ñîö³àë³ñòè÷íèé) 7,3 % 11
Ñîö³àë³ñòè÷íà Ïàðò³ÿ (êðàéí³é ë³âèé) 3,5 % 5
Ôåäåðàö³ÿ Ïîë³òèêè Ðåôîðìóâàííÿ*
(õðèñòèÿíñüêî-ñîö³àëüíèé, 
êîíñåðâàòèâíèé) 2 % 3
Ë³ãà Ðåôîðìîâàíî¿ Ïîë³òèêè*
(õðèñòèÿíñüêî-ñîö³àëüíèé, 
êîíñåðâàòèâíèé) 1,3 % 2
Ïàðò³ÿ Ïîë³òè÷íîãî Ðåôîðìóâàííÿ
(õðèñòèÿíñüêèé) 1,8 % 3

Правова
основа

Виборчі округи

Вимоги до
виборця

Вимоги до
кандидата

Несумісність

§ Конституція Королівства Нідерландів
§ Закон від 28 вересня 1989 року

§ 12 місцевих рад провінції

§ Членство в місцевій раді провінції

§ Мінімальний вік — 18 років
§ Громадянство Нідерландів
§ Наявність права голосу

§ Забороненим є суміщення посади сенатора з посадами членів Уряду, судді
Верховного Суду, члена Вищої Палати Аудиторів, Генерального прокурора
або Адвоката у Верховному Суді, Уповноваженого Королеви в провінції, з
адміністративною посадою в парламенті країни
§ Висування кандидатів здійснюється шляхом подачі списку кандидатів,
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РЕЗУЛЬТАТИ ОСТАННІХ ВИБОРІВ ДО СЕНАТУ
(29 травня 1999 року)

Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ/ãðóïà % ãîëîñ³â Ê³ëüê³ñòü ì³ñöü 
(³äåîëîã³÷íèé íàïðÿì)

Õðèñòèÿíñüêî-
Äåìîêðàòè÷íèé Çàêëèê
(õðèñòèÿíñüêî-äåìîêðàòè÷íèé) 26 % 20
Íàðîäíà Ïàðò³ÿ çà Ñâîáîäó 
òà Äåìîêðàò³þ
(êîíñåðâàòèâíî-ë³áåðàëüíèé) 25,2 % 19

Ëåéáîðèñòñüêà Ïàðò³ÿ
(ñîö³àë-äåìîêðàòè÷íèé) 19,9 % 15

Çåëåí³ Ë³â³
(åêîëîã³÷íèé òà ñîö³àë³ñòè÷íèé) 10,4 % 8

Äåìîêðàòè 66
(ñîö³àëüíî-ë³áåðàëüíèé) 5,5 % 4

Ôåäåðàö³ÿ Ïîë³òèêè Ðåôîðìóâàííÿ* 4,7 % 22 
(õðèñòèÿíñüêî-ñîö³àëüíèé, 
êîíñåðâàòèâíèé)
òà Ë³ãà Ðåôîðìîâàíî¿ Ïîë³òèêè*
(õðèñòèÿíñüêî-ñîö³àëüíèé, 
êîíñåðâàòèâíèé)
Ñîö³àë³ñòè÷íà Ïàðò³ÿ (êðàéí³é ë³âèé) 3,1 % 2

Ïàðò³ÿ Ïîë³òè÷íîãî Ðåôîðìóâàííÿ 
(õðèñòèÿíñüêèé) 2,7 % 2

Íåçàëåæíà Ãðóïà â Ñåíàò³ 2,5 % 1

Висування
кандидатів

Виборча
система

Інші
положення

який має бути підписаний хоча б одним членом місцевої ради

§ Пропорційне представництво з голосуванням за партійні списки шляхом
непрямих виборів. Вибори є непрямими, оскільки виборці спочатку
обирають членів місцевих рад, які в подальшому вже голосують за
кандидатів у сенатори
§ Розподіл місць та підрахунок голосів здійснюється подібно до виборів до

Палати представників, лише виборцями виступають члени місцевих рад

§ Вибори сенаторів відбуваються не пізніше, ніж через три місяці після
виборів до місцевих рад (крім випадку дострокового розпуску палати) 
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ФЕДЕРАТИВНА 
РЕСПУБЛІКА
НІМЕЧЧИНА

ВИБОРИ ЧЛЕНІВ БУНДЕСТАГУ

ÏÀÐËÀÌÅÍÒ äâîïàëàòíèé ñêëàäàºòüñÿ ç: íèæíüî¿ ïàëàòè — Áóíäåñòàã
âåðõíüî¿ ïàëàòè — 
Áóíäåñðàò

Áóíäåñòàã ê³ëüê³ñòü ÷ëåí³â: 656 îáèðàþòüñÿ ïðÿìèì øëÿõîì
(í³ì. Deutscher ñòðîêîì íà 4 ðîêè
Bundestag) äàòà îñòàíí³õ 27 âåðåñíÿ 

âèáîð³â: 1998 ðîêó
äàòà íàñòóïíèõ 22 âåðåñíÿ 
âèáîð³â: 2002 ðîêó
ê³ëüê³ñòü æ³íîê: 211 31,68 % â³ä çàãàëüíîãî ñêëàäó

Áóíäåñðàò
(í³ì. Bundesrat) ê³ëüê³ñòü ÷ëåí³â: 69 ïðèçíà÷àþòüñÿ óðÿäàìè 

çåìåëü
òåðì³í ïîâíîâàæåíü ÷ëåí³â 
÷³òêî íå âèçíà÷åíèé, 
çàëåæèòü â³ä óðÿä³â çåìåëü, 
ÿê³ âîíè ïðåäñòàâëÿþòü

äàòà îñòàíí³õ 
âèáîð³â: -
äàòà íàñòóïíèõ 
âèáîð³â: -
ê³ëüê³ñòü æ³íîê: 17 24,6 % â³ä çàãàëüíîãî ñêëàäó

Правова
основа

Виборчі округи

Вимоги до
виборця

§ Основний закон Німеччини
§ Закон про вибори від 23 липня 1993 року (зі змінами від 1999 року)

§ 328 одномандатних виборчих округів 
§ 16 багатомандатних виборчих округів (відповідають територіям земель)

§ Мінімальний вік — 18 років
§ Громадянство Німеччини
§ Проживання в країні протягом останніх 3 місяців
§ Можуть брати участь експатріанти, які залишили країну не більше, ніж 25

років тому 
§ Не можуть брати участь в голосуванні: психічно хворі; особи, які перебува-

ють під опікою; особи, позбавлені права голосу рішенням суду
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Вимоги до
кандидата

Несумісність

Висування
кандидатів

Виборча
система

§ Участь у голосуванні є необов’язковою

§ Мінімальний вік — 18 років
§ Громадянство Німеччини не менше 1 року
§ Не можуть брати участь у виборах в якості кандидатів у члени Бундестагу:

психічно хворі; особи, які перебувають під опікою; особи, позбавлені
рішенням суду права голосу або права посідати державні посади

§ Заборонено суміщення посади члена Бундестагу з міністерською посадою
федерального рівня, з посадою члена Федеральної Аудиторської палати,
судді чи члена Бундесрату

§ Висування кандидатів може здійснюватись політичними партіями та шля-
хом самовисування
§ Політична партія може висунути лише одного кандидата в кожному вибор-

чому окрузі та один список кандидатів в кожній землі
§ В одномандатному виборчому окрузі: 

– кандидати повинні зібрати не менше 200 підписів виборців відповідного
виборчого округу

– партії, що після останніх виборів мають постійне представництво у Бун-
дестазі чи ландтазі (місцевий законодавчий орган) не менше, як 5 депута-
тами, можуть висувати своїх кандидатів без збору підписів

§ У багатомандатному виборчому окрузі списки кандидатів висуваються
політичними партіями:
– жодних вимог для партій, які мають принаймні 5 місць в Бундестазі чи

ландтазі
– підписи 0,1 % виборців землі (але не більше 2 000) як вимога для

реєстрації списку кандидатів
– партії національних меншин можуть висувати кандидатів без будь-яких

умов

§ Вибори до Бундестагу проводяться за змішаною виборчою системою: поло-
вина депутатів (328) обирається в одномандатних виборчих округах за ма-
жоритарною системою відносної більшості, а друга половина — в багато-
мандатних виборчих округах (землях) за пропорційною системою
§ Кожен виборець отримує два виборчих бюлетені, в одному з них вказано

кандидатів, що висуваються в одномандатному виборчому окрузі (перший
голос), а в другому — списки кандидатів, які висуваються партіями від пев-
ної землі (другий голос)
§ Серед кандидатів, що висуваються в одномандатних виборчих округах,

місце в парламенті отримує кандидат, який набрав найбільше голосів (пер-
ших). Якщо двоє кандидатів отримали однакову кількість голосів відбу-
вається жеребкування
§ Другий голос призначений для земельних списків. У Німеччині використо-

вуються закриті списки — виборці голосують за список у цілому. Порядок
розміщення кандидатів у списку визначається партією
§ Другі голоси підраховуються на загальнодержавному рівні для визначення

співвідношення місць, належних кожній політичній партії. Для цього за-
гальна кількість голосів, поданих за списки партій, ділиться на кількість
мандатів, які розподіляються (встановлюється виборча квота). Після поділу
кількості голосів, отриманих партійними списками, на виборчу квоту ціла
частина отриманого числа становитиме кількість мандатів, на які мають
право кандидати від цієї партії
§ До кількості мандатів, отриманих в одномандатних виборчих округах,

додаються мандати, необхідні для компенсації відхилень від про-
порційного представництва, що виникли в результаті визначення ре-
зультатів виборів в одномандатних округах. Таким чином, партії, одна з
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РЕЗУЛЬТАТИ ОСТАННІХ ВИБОРІВ ДО БУНДЕСТАГУ
(27 вересня 1998 року)

Кількість зареєстрованих виборців 60 762 751
Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 49 947 087 (82,2 %)
Кількість недійсних бюлетенів (для перших голосів) 780 507

* Включає 13 додаткових мандатів

яких виборола 10 % мандатів за пропорційною системою і 10 % за систе-
мою більшості, а інша — також 10 % у першому випадку і жодного місця
в одномандатному окрузі, досягають рівного представництва в німецько-
му парламенті
§ Якщо партія в одній федеральній землі отримує більше місць, ніж їй нале-

жить за результатами голосування на базі партійних списків, то вона
зберігає додаткові мандати. За рахунок додаткових мандатів Бундестаг сьо-
годні включає 669 депутатів, що означає існування 13 додаткових мандатів
(всі вони належать Соціально-демократичній Партії) 
§ При голосуванні за партійними списками встановлено 5 % виборчий

бар'єр. Тобто до розподілу місць у Бундестазі допускаються лише ті партії,
що отримали не менше 5 % голосів від загальної кількості поданих за спи-
ски партій голосів. До розподілу також допускаються ті партії, які отрима-
ли не менше 3 мандатів за підсумками голосування в одномандатних ви-
борчих округах. Загороджувальний бар'єр не застосовується для партій
національних меншин

§ У разі вибуття одного із членів Бундестагу (навіть якщо це особа, яка прой-
шла як кандидат, висунутий партією в одномандатному окрузі) під час ро-
боти обраного парламенту, його місце займає кандидат, який був наступним
у списку відповідної партії

Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ/ãðóïà % Çà Çà Çàãàëüíà
(³äåîëîã³÷íèé íàïðÿì) ãîëîñ³â ïàðò³éíèìè ìàæîðèòàðíîþ ê³ëüê³ñòü 

ñïèñêàìè ñèñòåìîþ ì³ñöü
Ñîö³àëüíî-äåìîêðàòè÷íà 
Ïàðò³ÿ 
(ñîö³àë-äåìîêðàòè÷íèé) 40,9 % 86 212 298*
Õðèñòèÿíñüêî-
äåìîêðàòè÷íèé 35,1 % 133 112 245
Ñîþç (êîíñåðâàòèâíèé 
õðèñòèÿíñüêî-
äåìîêðàòè÷íèé)
/Õðèñòèÿíñüêèé 
Ñîö³àëüíèé 
Ñîþç Áàâàð³¿ 
(ðåã³îíàëüíèé, 
êîíñåðâàòèâíèé)
Ñîþç 90/Çåëåí³
(åêîëîã³÷íèé) 6,7 % 47 - 47
Â³ëüíà 
Äåìîêðàòè÷íà Ïàðò³ÿ
(ë³áåðàëüíèé) 6,2 % 43 - 43
Ïàðò³ÿ 
Äåìîêðàòè÷íîãî 
Ñîö³àë³çìó
(êðàéí³é ë³âèé) 5,1 % - - 36
²íø³ 5,9 % - - -
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ВИБОРИ ЧЛЕНІВ БУНДЕСРАТУ

Правова
основа

Виборчі округи

Вимоги до
кандидата

Несумісність

Виборча
система

§ Основний закон Німеччини
§ Закон про вибори від 1 січня 1900 року (з останніми змінами від 1996 року)

§ 16 багатомандатних виборчих округів (відповідають територіям земель). 
У кожному окрузі обирається від 3 до 6 кандидатів залежно від кількості
населення 

§ Мінімальний вік — 18 років
§ Громадянство Німеччини не менше 1 року
§ Членство у відповідному земельному уряді

§ Заборонено суміщення посади члена Бундесрату із членством у Бундестазі 

§ Склад Бундесрату формується за рахунок представників земельних урядів,
які у свою чергу обираються ландтагами (законодавчими органами земель
— суб'єктів Федерації)
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ПОРТУГАЛІЯ

ВИБОРИ ЧЛЕНІВ ЗБОРІВ РЕСПУБЛІКИ

ÏÀÐËÀÌÅÍÒ îäíîïàëàòíèé Çáîðè Ðåñïóáë³êè
(ïîðò. Assambleia
da Republica, ê³ëüê³ñòü ÷ëåí³â: 230 îáèðàþòüñÿ ïðÿìèì øëÿõîì
"Àñàìáëåÿ ñòðîêîì íà 4 ðîêè
Ðåñïóáë³êè") äàòà îñòàíí³õ 10 æîâòíÿ 

âèáîð³â: 1999 ðîêó
äàòà íàñòóïíèõ 17 áåðåçíÿ  
âèáîð³â: 2002 ðîêó
ê³ëüê³ñòü æ³íîê: 43 18,7 % â³ä çàãàëüíîãî ñêëàäó

Правова
основа

Виборчі округи

Вимоги до
виборця

Вимоги до
кандидата

Несумісність

Висування
кандидатів

Виборча
система

§ Закон від 1 січня 1900 року

§ 22 багатомандатних виборчих округи

§ Мінімальний вік — 18 років
§ Громадянство Португалії
§ Не можуть брати участі у голосуванні: недієздатні (особи, які не

усвідомлюють значення своїх дій), засуджені за вчинення злочинів,
позбавлені рішенням суду виборчих прав, а також особи, які обіймали
відповідальні посади у фашистському уряді до 1974 року
§ Голосування не є обов'язковим

§ Мінімальний вік — 18 років
§ Громадянство Португалії

§ Забороненим є суміщення посади члена Зборів Республіки з посадами в
уряді, в органах поліції, суддів, дипломатичних працівників, церковних
діячів, державних службовців. Не можуть мати представницького мандату
громадяни, які перебувають на військовій службі

§ Висування кандидатів здійснюється політичними партіями шляхом
реєстрації списків кандидатів

§ Пропорційне представництво з голосуванням за партійні списки
§ Партійні списки закриті, тобто виборець не може відображати свої

уподобання всередині списку, а голосує за список у цілому
§ Кількість голосів, поданих за кожну партію, послідовно ділиться на 1; 2; 3;

4; 5 і так далі. Мандати отримують ті партії, які в результаті ділення на ці
числа голосів, поданих за списки, отримують найбільші частки
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РЕЗУЛЬТАТИ ОСТАННІХ ВИБОРІВ 
(10 жовтня 1999 року)

Кількість зареєстрованих виборців 8 864 604
Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 5 415 102 (61,1%)
Кількість недійсних бюлетенів 108 194

Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ/ãðóïà Ê³ëüê³ñòü % ãîëîñ³â Ê³ëüê³ñòü 
(³äåîëîã³÷íèé íàïðÿì) ãîëîñ³â ì³ñöü 

Ñîö³àë³ñòè÷íà Ïàðò³ÿ
(ñîö³àë-äåìîêðàòè÷íèé) 2 385 922 44,1 % 115

Ñîö³àë-Äåìîêðàòè÷íà Ïàðò³ÿ
(ïîì³ðêîâàíî-êîíñåðâàòèâíèé) 1 750 158 32,3 % 81

Îá'ºäíàíà 
Äåìîêðàòè÷íà Êîàë³ö³ÿ 487 058 8,9 % 17
– Ïîðòóãàëüñüêà 

Êîìóí³ñòè÷íà Ïàðò³ÿ
(êîìóí³ñòè÷íèé)

– Åêîëîã³÷íà Ïàðò³ÿ Çåëåíèõ
(åêîëîã³÷íèé)

Íàðîäíà Ïàðò³ÿ
(êîíñåðâàòèâíèé) 415 643 8,3 % 15

Ë³âèé Áëîê 132 333 2,4 % 2
– Äåìîêðàòè÷íèé 

Íàðîäíèé Ñîþç
(êîìóí³ñòè÷íèé)

– Ðåâîëþö³éíà 
Ñîö³àë³ñòè÷íà Ïàðò³ÿ
(êðàéí³é ë³âèé)

²íø³ 99 842 1,87 % 0 
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ФІНЛЯНДІЯ

ВИБОРИ ЧЛЕНІВ ЕДУСКУНТИ

ÏÀÐËÀÌÅÍÒ îäíîïàëàòíèé Åäóñêóíòà
(ô³í. Eduskunta 
— Riksdagen) ê³ëüê³ñòü ÷ëåí³â: 200 îáèðàþòüñÿ ïðÿìèì øëÿõîì

ñòðîêîì íà 4 ðîêè
äàòà îñòàíí³õ 21 áåðåçíÿ 
âèáîð³â: 1999 ðîêó
äàòà íàñòóïíèõ áåðåçåíü  
âèáîð³â: 2003 ðîêó
ê³ëüê³ñòü æ³íîê: 73 36,5 % â³ä çàãàëüíîãî ñêëàäó

Правова основа

Виборчі округи

Вимоги до
виборця

Вимоги до
кандидата

Несумісність

Висування
кандидатів

Виборча
система

§ Конституція Фінляндії
§ Закон від 10 лютого 1998 року

§ 14 багатомандатних (від округу обирається від 7 до 32 депутатів в залежності
від кількості населення) виборчих округів. Всього у багатомандатних округах
обирається 199 членів парламенту
§ 1 одномандатний виборчий округ (область Аланду)

§ Мінімальний вік — 18 років
§ Громадянство Фінляндії
§ Участь у голосуванні не є обов'язковою

§ Мінімальний вік — 18 років
§ Громадянство Фінляндії
§ Не можуть виступати кандидатами особи, які перебувають під опікою чи

проходять дійсну військову службу 
§ Наявність права голосу

§ Заборонено суміщення посади члена парламенту із військовою службою, 
з посадою Канцлера юстиції та його заступника, Уповноваженого
парламенту з прав людини та його заступника, із членством у Верховному
Суді та Вищому Адміністративному Суді

§ Здійснюється зареєстрованою політичною партією чи колегією виборців (100
виборців у багатомандатному окрузі та 30 — для області Аланду)

§ У 14 багатомандатних виборчих округах вибори проводяться за системою
пропорційного представництва з голосуванням за партійні списки
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РЕЗУЛЬТАТИ ОСТАННІХ ВИБОРІВ ДО ЕДУСКУНТИ
(21 березня 1999 року)

Кількість зареєстрованих виборців 4 152 430
Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 2 710 095 (65,3 %)
Кількість недійсних бюлетенів 28 804

Інше

§ Кожен виборець має лише один голос, при цьому він може проголосувати за
весь список партії та визначити кандидата якому він надає перевагу всередині
списку шляхом проставлення відмітки навпроти відповідного прізвища.
Подібна система голосування дає можливість виборцю сприяти обранню
кандидата, який розміщений, наприклад, посередині чи в кінці списку
§ Голоси отримані кожною партією діляться на послідовний ряд цілих чисел

починаючи від одиниці (1; 2; 3; 4; 5 і т.д.). Місця у парламенті
розподіляються між партіями, які отримали найбільші частки від ділення 
§ Усередині списків кандидатів місця розподіляються відповідно до

проставлених виборцями уподобань
§ У одномандатному виборчому окрузі використовується мажоритарна

виборча система. Обраним вважається кандидат, який набрав найбільшу
кількість голосів
§ У разі вибуття одного із членів Едускунти під час роботи обраного

парламенту, його місце займає кандидат, який був наступним у списку партії

§ Широко поширеним є голосування поштою. Так, на парламентських
виборах 1995 року таким чином проголосувало 43,4% громадян

Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ/ãðóïà Ê³ëüê³ñòü % ãîëîñ³â Ê³ëüê³ñòü
(³äåîëîã³÷íèé íàïðÿì) ãîëîñ³â ì³ñöü
Ñîö³àë-Äåìîêðàòè÷íà Ïàðò³ÿ 
Ô³íëÿíä³¿
(ñîö³àëüíî-äåìîêðàòè÷íèé) 612 693 22,9 % 51
"Ô³ííñüêèé Öåíòð" 
(àãðàðíèé, ë³áåðàëüíèé) 600 592 22,4 % 48
Íàö³îíàëüíà Êîàë³ö³ÿ
(êîíñåðâàòèâíèé) 563 835 21 % 46
Ë³ãà Ë³âîãî Êðèëà
(êðàéí³é ë³âèé) 291 675 10,9 % 20
Ë³ãà Çåëåíèõ
(åêîëîã³÷íèé) 194 846 7,3 % 11
Øâåäñüêà Íàðîäíà Ïàðò³ÿ 
ó Ô³íëÿíä³¿ (ë³áåðàëüíèé) 137 330 5,1 % 11
Õðèñòèÿíñüêà Ë³ãà
(õðèñòèÿíñüêî-äåìîêðàòè÷íèé) 111 835 4,2 % 10
²íø³ 168 215 6,27 % 2
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ФРАНЦІЯ

ВИБОРИ ЧЛЕНІВ НАЦІОНАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ÏÀÐËÀÌÅÍÒ äâîïàëàòíèé ñêëàäàºòüñÿ ç: íèæíüî¿ ïàëàòè — 
Íàö³îíàëüí³ çáîðè

âåðõíüî¿ ïàëàòè — 
Ñåíàò 

Íàö³îíàëüí³ çáîðè ê³ëüê³ñòü ÷ëåí³â: 577 îáèðàþòüñÿ ïðÿìèìè 
(ôð. Assamblee ãîëîñóâàííÿì 
nationale, ñòðîêîì íà 5 ðîê³â
"Íàö³îíàëüíà 
àñàìáëåÿ") äàòà îñòàíí³õ 25 òðàâíÿ 

âèáîð³â: 1997 ðîêó
äàòà íàñòóïíèõ 9 òà 16 ÷åðâíÿ 
âèáîð³â: 2002 ðîêó
ê³ëüê³ñòü æ³íîê: 63 11 % â³ä çàãàëüíîãî 

ñêëàäó

Ñåíàò(ôð. Senat) ê³ëüê³ñòü ÷ëåí³â: 321 îáèðàþòüñÿ íåïðÿìèì
øëÿõîì ñòðîêîì íà 9 
ðîê³â ç ïîíîâëåííÿì 
ñêëàäó íà òðåòèíó 
÷åðåç êîæí³ 3 ðîêè

äàòà îñòàíí³õ 23 âåðåñíÿ 
âèáîð³â: 2001 ðîêó
äàòà íàñòóïíèõ 
âèáîð³â: -
ê³ëüê³ñòü æ³íîê: 35 10,9 % â³ä çàãàëüíîãî 

ñêëàäó

Правова
основа

Виборчі округи

Вимоги до
виборця

§ Конституція Французької Республіки
§ Виборчий кодекс від 27 жовтня 1964 року

§ 577 виборчих округів, у кожному з яких обирається один представник:
– 555 округів у континентальній Франції
– 22 округи в заморських французьких територіях

§ Мінімальний вік — 18 років
§ Громадянство Франції
§ Не можуть брати участь в голосуванні: особи, які перебувають під опікою;

особи, позбавлені права голосу в якості кримінального покарання
§ Участь у виборах є добровільною
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Вимоги до
кандидата

Несумісність

Висування
кандидатів

Виборча
система

§ Мінімальний вік — 23 роки
§ Громадянство Франції
§ Наявність права голосу
§ Проходження строкової служби у збройних силах
§ Не можуть бути обрані до Національних зборів громадяни, які перебува-

ють під опікою; особи, яких визнано винними у порушенні законодавства
про вибори; банкрути

§ Забороненим є суміщення посади члена Національних зборів з посадами
членів Уряду, судді Конституційного Суду, члена Економічної і Соціальної
Ради, державного службовця, керівника компанії, в якій частина акцій на-
лежить державі, банківських установ тощо. Забороняється також суміщен-
ня депутатського мандату з іншою виборною посадою

§ Висування кандидатів здійснюється шляхом самовисування
§ Кандидат повинен подати заяву не пізніше 21 доби до дня голосування
§ Кандидат повинен вказати заступника, який виконуватиме обов'язки де-

путата у разі його призначення до складу уряду, або вибуття зі складу пар-
ламенту з інших причин 
§ Кожен кандидат повинен внести виборчу заставу у розмірі 1 000 франків

(близько 152,5 ˆ �), яка повертається кандидату, якщо за нього віддадуть го-
лоси 5 % виборців виборчого округу в одному з турів голосування

§ Мажоритарна виборча система з голосуванням у два тури
§ Кожен виборець має лише один голос
§ Переможцем у першому турі голосування визнається кандидат, який отри-

мав на свою підтримку більше 50 % поданих голосів виборців, але не мен-
ше, ніж 25% виборців, зареєстрованих у виборчому окрузі. У випадку
рівної кількості поданих голосів за двох кандидатів обраним вважається
старший за віком кандидат
§ У другому турі голосування беруть участь всі кандидати, які за результата-

ми першого голосування отримали підтримку 12,5 % зареєстрованих ви-
борців. Якщо в окрузі виявиться лише один такий кандидат, то у другому
турі братиме участь і наступний за кількістю голосів кандидат. Якщо ж у
першому турі жоден з кандидатів не виконає цієї вимоги, то в другому турі
участь братимуть два кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів у
першому турі. Депутатський мандат отримує кандидат, за якого віддано
більше, ніж за інших кандидатів, голосів виборців
§ У разі вибуття одного з депутатів під час роботи обраного парламенту про-

водяться довибори протягом трьох місяців (крім останнього року повнова-
жень обраного складу). Якщо депутат вибув у зв'язку зі смертю або призна-
ченням на посаду в Уряді, то його місце займає заступник, який обирався
разом з ним на загальних виборах
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РЕЗУЛЬТАТИ ОСТАННІХ ВИБОРІВ 
(25 травня 1997 року)

Кількість зареєстрованих виборців у першому турі 39 217 241
Кількість зареєстрованих виборців у другому турі 37 626 821
Кількість виборців, які взяли участь у першому турі голосуванні 26 635 942 (68 %)
Кількість виборців, які взяли участь у другому турі голосування 26 886 073 (71,4 %)
Кількість недійсних бюлетенів у першому турі голосування 1 301 456
Кількість недійсних бюлетенів у другому турі голосування 1 696 446

ВИБОРИ ЧЛЕНІВ СЕНАТУ

Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ Ê³ëüê³ñòü % Ê³ëüê³ñòü % Ê³ëüê³ñòü
(³äåîëîã³÷íèé íàïðÿì) ãîëîñ³â, ãîëîñ³â ãîëîñ³â, ãîëîñ³â ì³ñöü

îòðèìàíèõ ó îòðèìàíèõ ó
ïåðøîìó òóð³ äðóãîìó òóð³
ãîëîñóâàííÿ ãîëîñóâàííÿ

Ñîö³àë³ñòè÷íà Ïàðò³ÿ
(ñîö³àë-äåìîêðàòè÷íèé) 5 961 612 23,5 % 9 721 881 38,6 % 241

Îá'ºäíàííÿ íà 
Ï³äòðèìêó Ðåñïóáë³êè
(êîíñåðâàòèâíèé) 3 977 964 15,7 % 5 714 492 22,7 % 134

Ñîþç çà Ôðàíöóçüêó 
Äåìîêðàò³þ
(ë³áåðàëüíî-
êîíñåðâàòèâíèé) 3 601 279 14,2 % 5 284 203 21 % 108

Êîìóí³ñòè÷íà Ïàðò³ÿ
(êîìóí³ñòè÷íèé) 2 519 281 9,9 % 921 716 3,6 % 38

²íø³ ë³â³ ïàðò³¿ 708 605 2,8 % 543 789 2,1 % 21

²íø³ ïðàâ³ ïàðò³¿ 1 671 726 6,6 % 594 862 2,3 % 14

Ðàäèêàëüíà 
Ñîö³àë³ñòè÷íà Ïàðò³ÿ
(ñîö³àë³ñòè÷íî-
ë³áåðàëüíèé) 366 067 1,4 % 558 959 2,2 % 12

Ïàðò³ÿ Çåëåíèõ
(åêîëîã³÷íî-
öåíòðèñòñüêèé) 1 726 018 6,8 % 414 871 1,65 % 7

Íàö³îíàëüíèé Ôðîíò
(íàö³îíàë³ñòè÷íèé) 3 785 383 14,2 % 1 434 854 5,7 % 1

Êðàéí³ ë³â³ ïàðò³¿ 638 710 2,5 % - - -

Êðàéí³ ïðàâ³ ïàðò³¿ 26 438 0,1 % - - -

²íø³ 351 503 1,4 % - - -

Правова
основа

Виборчі округи

Вимоги до
виборця

§ Конституція Французької Республіки
§ Виборчий Кодекс від 27 жовтня 1964 року (останні зміни від 2000 року)

§ 108 виборчих округів (у яких обирається кілька кандидатів залежно від
кількості населення)

§ Мінімальний вік — 18 років
§ Громадянство Франції
§ Обрання або призначення до колегії виборців
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Вимоги до
кандидата

Несумісність

Висування
кандидатів

Виборча
система

§ Не можуть брати участь в голосуванні: особи, які перебувають під опікою;
особи, позбавлені права голосу в якості кримінального покарання

§ Мінімальний вік — 35 років
§ Громадянство Франції
§ Проходження військової служби у збройних силах
§ Не можуть бути обрані до Сенату громадяни, які перебувають під опікою;

особи, яких визнано винними у порушенні законодавства про вибори;
банкрути

§ Забороненим є суміщення посади сенатора з посадами членів
Національних зборів, Уряду, судді Конституційного Суду, члена
Економічної і Соціальної Ради, державного службовця, керівника
компанії, в якій частина акцій належить державі, банківських установ
тощо. Забороняється також суміщення посади сенатора з іншою
виборною посадою

§ Висування кандидатів здійснюється політичними партіями або шляхом
самовисування

§ Кандидат повинен внести виборчу заставу у розмірі 200 франків (30,5 ˆ �),
яка повертається, якщо на його підтримку буде подано більше 10 % всіх
голосів виборців (при самовисуванні); або якщо партійний список, до
якого включено кандидата, отримає не менше 5 % поданих голосів

§ Обрання сенаторів здійснюється територіальними колегіями, які
складаються з депутатів нижньої палати парламенту, представників
муніципальних рад та їхніх виконавчих органів

§ Сенатори обираються за мажоритарною системою у департаментах, від
яких обирається не більше чотирьох сенаторів (таких департаментів 85 із
загальних 99), а також в усіх заморських французьких територіях, або
пропорційною системою у тих департаментах, які представлені у Сенаті
п'ятьма чи більше сенаторами (таких департаментів відповідно 14). За
мажоритарною системою таким чином обирається 98 сенаторів або
близько третини складу Сенату

§ У тих колегіях, де сенаторів обирають за пропорційною системою, виборці
голосують за партійні списки. Голоси, подані за партійні списки, діляться
на кількість відведених для департаменту мандатів (визначається виборча
квота). Для визначення кількості місць, які отримує партія, голоси, подані
за її список, діляться на квоту

§ Вибори в колегіях, які обирають сенаторів за мажоритарною системою,
здійснюється в порядку, аналогічному процедурі обрання членів
Національних зборів (у два тури)

§ Вакантні місця сенаторів, обраних за мажоритарною системою, які вибули
зі складу обраного парламенту, заповнюються заступниками, які
обирались разом з основним кандидатом (крім випадків відставки, коли
проводяться довибори протягом трьох місяців). У разі вибуття сенатора,
обраного за пропорційною системою, його місце займає наступний у
партійному списку кандидат
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РЕЗУЛЬТАТИ ОСТАННІХ ВИБОРІВ ДО СЕНАТУ
(23 вересня 2001 року)

Ïîë³òè÷íà ïàðò³ Ê³ëüê³ñòü ì³ñöü
(³äåîëîã³÷íèé íàïðÿì)

Îá'ºäíàííÿ íà Ï³äòðèìêó Ðåñïóáë³êè
(êîíñåðâàòèâíèé) 83

Ñîö³àë³ñòè÷íà Ïàðò³ÿ (ñîö³àë-äåìîêðàòè÷íèé) 68

Ñîþç çà Ôðàíöóçüêó Äåìîêðàò³þ
(ë³áåðàëüíî-êîíñåðâàòèâíèé) 37

Ðåñïóáë³êàíö³ òà Íåçàëåæí³
(íà îñíîâ³ Äåìîêðàòè÷íî-
ë³áåðàëüíî¿ Ïàðò³¿) 
(êîíñåðâàòèâíèé, ë³áåðàëüíèé) 35

Äåìîêðàòè÷íå òà ªâðîïåéñüêå 
Ñîö³àëüíå Îá'ºäíàííÿ 16

"Êîìóí³ñòè, Ðåñïóáë³êàíö³ òà Ãðîìàäÿíè"
(íà îñíîâ³ Êîìóí³ñòè÷íî¿ Ïàðò³¿) 
(êîìóí³ñòè÷íèé) 16

Ë³áåðàëüíî-Äåìîêðàòè÷íà Ïàðò³ÿ
(ë³áåðàëüíî-êîíñåðâàòèâíèé) 3

Ðàäèêàëüíà Ñîö³àë³ñòè÷íà Ïàðò³ÿ
(ñîö³àë³ñòè÷íî-ë³áåðàëüíèé) 2

Ïàðò³ÿ Çåëåíèõ (åêîëîã³÷íî-öåíòðèñòñüêèé) 1

²íø³ 60
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ШВЕЦІЯ

ВИБОРИ ЧЛЕНІВ РИКСДАГУ

ÏÀÐËÀÌÅÍÒ îäíîïàëàòíèé Ðèêñäàã
(øâåä. Riksdagen,
"Äåðæàâíà ðàäà") ê³ëüê³ñòü ÷ëåí³â: 349 îáèðàþòüñÿ 

ïðÿìèì øëÿõîì 
ñòðîêîì íà 4 ðîêè

äàòà îñòàíí³õ 20 âåðåñíÿ 
âèáîð³â: 1999 ðîêó
äàòà íàñòóïíèõ 15 âåðåñíÿ 
âèáîð³â: 2002 ðîêó
ê³ëüê³ñòü æ³íîê: 149 42,7 % â³ä 

çàãàëüíîãî ñêëàäó

Правова основа

Виборчі  округи

Вимоги до
виборця

Вимоги до
кандидата

Несумісність

Висування
кандидатів

В и б о р ч а
система

§ К о н с т и т у ц і я  К о р о л і в с т в а  Ш в е ц і я  ( 3  п р а в о в и х  а к т и )
§ Закон в ід  1  червня 1997  року

§ 29  виборчих  округ ів ,  у  кожному з  яких  обирається  в ід  2  до  34  представників  (в
округах  обирається  310  депутат ів)

§ 1  б а г а т о м а н д а т н и й  о к р у г  д л я  р о з п о д і л у  4 9  д о д а т к о в и х  м і с ц ь

§ М і н і м а л ь н и й  в і к  — 18  років
§ Г р о м а д я н с т в о  Ш в е ц і ї

§ М і н і м а л ь н и й  в і к  — 18  років
§ Г р о м а д я н с т в о  Ш в е ц і ї

§ З а б о р о н е н и м  є  с у м і щ е н н я  п о с а д и  ч л е н а  Р и к с д а г у  з  п о с а д а м и  ч л е н і в  У р я д у

§ В и с у в а н н я  к а н д и д а т і в  з д і й с н ю є т ь с я  п о л і т и ч н и м и  п а р т і я м и  ш л я х о м  р е є с т р а ц і ї
списків  кандидат ів

§ С п и с к и  п а р т і й ,  я к і  н е  м а ю т ь  п р е д с т а в н и к і в  у  п а р л а м е н т і ,  п о в и н н і  б у т и
підтримані  1 500  п ідписами виборців ,  як і  проживають  у  в ідповідному  окруз і

§ П р о п о р ц і й н е  п р е д с т а в н и ц т в о  з  г о л о с у в а н н я м  з а  п а р т і й н і  с п и с к и
§ Кожен виборець  може голосувати  як  за  парт ійні  списки,  так  і  за  включених  до

н и х  к а н д и д а т і в  
§ Д л я  т о г о ,  щ о б  б у т и  д о п у щ е н о ю  д о  р о з п о д і л у  м і с ц ь  п а р т і я  м а є  н а б р а т и  а б о  4 %

від  загальної  к ількості  поданих по  країні  голосів,  або  12 %  г о л о с і в ,  п о д а н и х  у
в и б о р ч о м у  о к р у з і

§ Кількість  голосів,  поданих за  кожну партію,  послідовно д ілиться  на  1 ,4;  3 ;  5 ;  7 ;
9  і  так  далі .  Мандати отримують т і  парті ї ,  які  в  результаті  д ілення на  ці  числа
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РЕЗУЛЬТАТИ ОСТАННІХ ВИБОРІВ
(20 вересня 1999 року)

Кількість зареєстрованих виборців 6 603 129
Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 5 374 588 (81,4 %)
Кількість недійсних бюлетенів 113 466

г о л о с і в ,  п о д а н и х  з а  с п и с к и ,  о т р и м у ю т ь  н а й б і л ь ш і  ч а с т к и .  О с к і л ь к и  з а  т а к о ї
в и б о р ч о ї  с и с т е м и  з н а ч н а  к і л ь к і с т ь  г о л о с і в  в и б о р ц і в  з а л и ш а є т ь с я
неврахованою,  визначається  к ількість  голосів,  поданих за  списки в  ц ілому по
країні  та  зд ійснюється розподіл  додаткових мандатів

§ До розподілу  додаткових  мандат ів  допускаються  парт і ї ,  як і  отримали не  менше
4 % від  загальної  по  країні  к ількост і  поданих голосів .  Додаткові  49  мандат ів
н а д а ю т ь с я  т и м  п а р т і я м ,  г о л о с и  з а  с п и с к и  я к и х  н е  б у л и  в р а х о в а н і  п і д  ч а с
г о л о с у в а н н я  в  о к р у г а х .  М а н д а т и  н а д а ю т ь с я  п р о п о р ц і й н о  д о  з а г а л ь н о ї  к і л ь к о с т і
голосів ,  поданої  за  списки парті ї  в  межах  вс іє ї  країни

§ П і с л я  в и з н а ч е н н я  к і л ь к о с т і  м а н д а т і в ,  я к і  о т р и м у ю т ь  п а р т і ї  — у ч а с н и ц і
в и б о р ч о г о  п р о ц е с у ,  в и з н а ч а ю т ь с я  т і  к а н д и д а т и  з  п а р т і й н и х  с п и с к і в ,  я к і
о т р и м а л и  н а й б і л ь ш у  к і л ь к і с т ь  п е р е в а г  в и б о р ц і в .  В о н и  й  с т а ю т ь  д е п у т а т а м и
Р и к с д а г у

Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ/ãðóïà % ãîëîñ³â Ê³ëüê³ñòü ì³ñöü
(³äåîëîã³÷íèé íàïðÿì)
Ñîö³àë-Äåìîêðàòè÷íà Ðîá³òíè÷à 
Ïàðò³ÿ (ñîö³àë-äåìîêðàòè÷íèé) 36,45 % 131
Ïîì³ðêîâàíà Êîàë³ö³éíà Ïàðò³ÿ 
(êîíñåðâàòèâíèé) 22,9 % 82
Ë³âà Ïàðò³ÿ (ñîö³àë³ñòè÷íèé) 12 % 43
Õðèñòèÿíñüêî-Äåìîêðàòè÷íà Ïàðò³ÿ 
(õðèñòèÿíñüêî-äåìîêðàòè÷íèé) 11,8 % 42
Öåíòðèñòñüêà Ïàðò³ÿ
(àãðàðíèé, öåíòðèñòñüêèé) 5,1 % 18
Íàðîäíà Ë³áåðàëüíà Ïàðò³ÿ (ë³áåðàëüíèé) 4,7 % 17
Ïàðò³ÿ Çåëåíèõ (åêîëîã³÷íèé) 4,5 % 16
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Представництво Європейської Комісії в Україні

Представництво було відкрито у центрі Києва у вересні 1993 р. Воно
має статус дипломатичної місії та офіційно представляє Європейську
Комісію в Україні. 

З грудня 2001 року Головою Представництва є пан Норбер Жустен.

Такі Представництва, яке відкрито в Україні, існують в усьому світі.
Узагалі працює 126 Представницв, найбільшими з яких є Представ-
ництва у Москві, Токіо та Вашингтоні. Представництва забезпечують
втілення програм кооперації та сприяння Європейського Союзу у
країнах-партнерах. 

Представництва займаються питаннями двосторонньої торгівлі та інве-
стицій. Вони також повністю втілюють Спільну зовнішню політику та
політику безпеки Європейського Союзу в рамках загального положення.
Представництва тісно співпрацюють з посольствами країн-членів ЄС, а
також з урядом та неурядовими організаціями країн-партнерів. Крім цьо-
го, Представництва мають серйозні завдання щодо розповсюдження
інформації та роз’яснення процесу подальшого розвиту ЄС. 

Представництво Європейської Комісії у Києві здійснює керівництво
виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Європейським
Союзом та Україною, яку було ратифіковано у березні 1998 року, і яка є ос-
новним документом, що регламентує стосунки між ЄС та Україною. 
В рамках цієї Угоди Київське Представництво здійснює керівництво та на-
гляд за втіленням у життя програми Європейського Союзу Тасіс, що забез-
печує надання ноу-хау і фінансування розвитку ринкової економіки та де-
мократичного суспільства у Нових Незалежних Державах та Монголії. В
Україні існує також спеціальна програма, яка забезпечує допомогу в за-
критті Чорнобильської АЕС.

Київ - 01024, вул. Круглоуніверситетська, 10
тел. (044) 462-0010, факс (044) 462-09-20 

E-mail: mail@delukr.cec.eu.int, 
http://www.delukr.cec.eu.int



Лабораторія законодавчих ініціатив

Громадська організація «Лабораторія законодавчих ініціатив» є неза-
лежною інституцією, заснованою випускниками Національного універ-
ситету «Києво-Могилянська Академія» у квітні 2000 року з метою
дослідження діяльності вищого органу законодавчої влади — Верховної
Ради України.

Основними завданнями Лабораторії законодавчих ініціатив є:
§ розробка пропозицій, спрямованих на вдосконалення законодавчої

бази України;
§ підготовка аналітичних матеріалів та проведення експертних

досліджень з питань державної політики та законодавства із залучен-
ням провідних вітчизняних та іноземних фахівців;

§ організація семінарів, конференцій, робочих зустрічей, круглих
столів з метою обговорення актуальних питань законотворення.

Експерти Лабораторії законодавчих ініціатив здійснюють 
дослідження в таких напрямах:

§ засади парламентаризму в Україні
§ виборче законодавство
§ роль та діяльність політичних партій в Україні
§ інтеграція України до Європейського Союзу
§ розвиток «третього сектору»
§ місцеве самоврядування та адміністративна реформа
§ бюджетне регулювання
§ аграрна реформа 

З початку 2001 року Лабораторія законодавчих ініціатив 
видає власне  інформаційно-аналітичне видання — 

журнал «Часопис ПАРЛАМЕНТ»

04070, м.Київ, вул. Волоська, 8/5
Тел./факс (+380 44) 238-24-69
E-mail: info@laboratory.kiev.ua
http://www.parliament.org.ua



ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 
В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Авторський колектив: Ковриженко Д.С., Котляр Д.М., Євгеньєва А.М.,
Асланян Г.П., Замніус В.М.

Підписано до друку 15.02.2002.
Формат 64х84/16. Папір офс. Друк офс. Гарнітура NewtonC.

ГО “Лабораторія законодавчих ініціатив”
м.Київ, вул. Волоська, 8/5.

Тел./ факс 238-24-69
E-mail: info@laboratory.kiev.ua
http://www.parliament.org.ua

Видавництво "Міленіум"
Свідоцтво ДК №535 від 19.07.2001 р.
м.Київ, вул. Тарасівська, 9-а, оф. 54

тел. 221-79-48, факс 244-39-93

Парламентські вибори в Європейському Союзі/ Ковриженко Д.С.,
Котляр Д.М., Євгеньєва А.М., Асланян Г.П., Замніус В.М. — К.: Міленіум,
2002. — 114 с.

ISBN 966-8063-06-6

У книзі розглянуто особливості виборів депутатів Європейського
Парламенту за законодавством держав-членів Європейського Союзу,
висвітлено порядок формування національних парламентів 15 країн, які
входять до складу Європейського Союзу. Наведені дані про ідеологічне
спрямування основних політичних партій — учасниць виборчого процесу,
результати голосування та кількість місць у національних парламентах та
Європейському Парламенті, отриманих партіями на виборах. Окремим
розділом подано інформацію про структуру та повноваженння Європейського
Парламенту, розкрито основні етапи його створення й розвитку.

Видання призначене для широкого кола читачів.
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