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Európai Számvevőszék: Választási megfigyelő missziók – Történnek 
erőfeszítések az ajánlások utánkövetésére, de jobb monitoringra 
lenne szükség 

Az Európai Számvevőszék legújabb jelentése szerint több támogatást kellene nyújtani az 
országoknak az uniós választási megfigyelők által tett ajánlások végrehajtásához. A számvevők 
szerint az elmúlt években javult ugyan az ajánlások megjelenítése, azonban azok kidolgozása 
során több helyszíni konzultációt kellene folytatni a helyi érdekeltekkel. 

Az Unió nem avatkozik bele a választások megszervezésébe, mindössze tényeket gyűjt és elemez 
a választás folyamatára vonatkozóan, amelyről független értékelést készít. A választások napja 
után két hónappal átfogó zárójelentést ad ki, amely ajánlásokat tesz a jövőbeni választások 
lebonyolításának javítására. Az ajánlások a szavazók nyilvántartásba vételétől a választásokat 
kísérő erőszakos cselekményekig számos témát felölelnek. Az ajánlásokat ismertetik a fogadó 
ország hatóságaival, ők azonban hivatalosan nem kötelesek végrehajtani azokat. 

A Számvevőszék azt vizsgálta, hogy az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) és az Európai Bizottság 
elég támogatást nyújtott-e a fogadó országoknak a Ghánában, Jordániában, Nigériában és Srí 
Lankán tevékenykedő uniós választási megfigyelő missziók által tett ajánlások végrehajtásához. 
Ellenőrzésünk a 2010 utáni választásokra összpontosított. 

„A választási megfigyelés hatásának maximalizálása érdekében kulcsfontosságú ezeknek az 
ajánlásoknak a nyomon követése – jelentette ki Ville Itälä, a jelentésért felelős számvevőszéki 
tag. – Amennyiben egy fogadó ország nem orvosolja a választási rendszerének hiányosságait, 
fennáll annak a kockázata, hogy azok a következő választásig is fennmaradnak, sőt akár 
súlyosbodhatnak is.” 

A számvevők szerint az EKSZ és a Bizottság észszerű erőfeszítéseket tett az ajánlások 
végrehajtásának támogatása érdekében. Az elmúlt évek során javult az ajánlások megjelenítése, 
azonban több helyszíni konzultációra lenne szükség. Az EKSZ és a Bizottság politikai párbeszéddel 
és választási segítségnyújtással támogatta az ajánlások végrehajtását, azonban gyakrabban is 
érdemes lett volna választási utánkövető missziókat küldeni az érintett országokba. Emellett a 
számvevők szerint hiányzik az ajánlások központi áttekintése, és nem értékelik módszeresen azok 
végrehajtását. 
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A választási megfigyelő missziók költsége a körülmények függvényében nagyon eltérő lehet. Az 
átlagköltség a legfrissebb rendelkezésre álló adatok alapján 3,5 millió euró. 2015 és 2017 között a 
választási megfigyelésre előirányzott költségvetés átlagos éves összege 44 millió euró körül 
alakult. 

A Számvevőszék a következő ajánlásokat teszi az EKSZ-nek: 

• biztosítsa, hogy az ajánlások kövessék a szerkesztési útmutatókat és a megfelelő 
sablonokat; 

• gondoskodjon róla, hogy a misszió tagjai még a jelentés véglegesítése előtt konzultáljanak a fogadó 
országbeli érdekeltekkel az ajánlásokról; 

• biztosítsa, hogy az érdekeltekkel folytatandó kerekasztal-beszélgetésre a jelentés 
közzététele után legalább négy munkanappal kerüljön sor; 

• ha csak lehetséges, küldjön utánkövető missziót is a választási megfigyelő missziót fogadó 
országokba; 

• hozzon létre központi nyilvántartást az ajánlásokról és rendszeresen kövesse nyomon azok 
végrehajtását. 

A szerkesztők figyelmébe 

A választási megfigyelés a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság előmozdításának fontos 
eszköze. A megfelelően lebonyolított választások elősegíthetik a politikai hatalom békés átadását. 
Mióta 2000-ben kidolgozták a választási megfigyelési módszertant, az Unió 138 választási 
megfigyelési missziót bonyolított le 66 afrikai, közel-keleti, ázsiai és latin-amerikai országban. 
E missziók közel fele afrikai országokba irányul. 

Az uniós választási megfigyelő missziókat rendszerint egy, az Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselője által kijelölt és a misszió főmegfigyelőjeként eljáró európai parlamenti képviselő 
vezeti. A megfigyelők kötelesek szigorúan függetlenül, a választási folyamatban érintett bármely 
fél javára történő részrehajlástól mentesen eljárni. 

A „Választási megfigyelő missziók – Történnek erőfeszítések az ajánlások utánkövetésére, de jobb 
monitoringra lenne szükség” című, 22/2017. sz. számvevőszéki különjelentés 23 uniós nyelven 
érhető el a Számvevőszék honlapján (eca.europa.eu). 
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