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EUROPOS PARLAMENTAS: RINKIMŲ TVARKA

Europos Parlamento rinkimų tvarka nustatyta ir Europos teisės aktuose, kuriuose
apibrėžiamos visoms valstybėms narėms bendros taisyklės, ir specialiose nacionalinėse
nuostatose, kurios kiekvienoje valstybėje narėje yra skirtingos. Bendrose taisyklėse
apibrėžtas proporcingo atstovavimo principas ir tam tikri nesuderinamumo su Europos
Parlamento nario įgaliojimais atvejai. Daugelis kitų svarbių klausimų, kaip antai
taikoma konkreti rinkimų sistema ar rinkimų apygardų skaičius, apibrėžta nacionaliniuose
įstatymuose.

TEISINIS PAGRINDAS

Europos Sąjungos (ES) sutarties 14 straipsnis ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV)
20, 22 ir 223 straipsniai.
1976 m. rugsėjo 20 d. Aktas dėl atstovų į Europos Parlamentą rinkimų remiantis tiesiogine
visuotine rinkimų teise[1], 2002 m. birželio 25 d. ir rugsėjo 23 d. Tarybos Sprendimas 2002/772,
kuriuo keičiamas šis aktas.

BENDROS TAISYKLĖS

A. Principai
Steigimo sutartyse nurodyta, kad Europos Parlamento narius (EP narius) iš pradžių skirs
nacionaliniai parlamentai, tačiau įtraukta nuostata, kad vėliau jie bus renkami tiesioginiuose
visuotiniuose rinkimuose. Tai įgyvendino Taryba priėmusi 1976 m. rugsėjo 20 d. Aktą dėl
atstovų į Europos Parlamentą rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise. Šis aktas iš
esmės pakeitė institucinę Europos Parlamento poziciją ir yra steigiamasis demokratiškesnės ES
dokumentas.
1992 m. Mastrichto sutartyje numatyta, kad rinkimai privalo būti rengiami laikantis vienodos
tvarkos ir kad Europos Parlamentas šiuo klausimu turėtų parengti pasiūlymą, kurį turėtų
vienbalsiai patvirtinti Taryba. Vis dėlto, kadangi Tarybai nepavyko susitarti dėl nė vieno iš
pateiktų pasiūlymų, Amsterdamo sutartyje numatyta galimybė patvirtinti vien tik bendruosius
principus. Tarybos sprendimu 2002/772/EB, Euratomas, iš dalies atitinkamai pakeistas 1976
m. Aktas ir nustatyti proporcingo atstovavimo ir nacionalinių bei Europos įgaliojimų
nesuderinamumo principai.
Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, teisė balsuoti ir būti kandidatu įgavo pagrindinės teisės statusą
(Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 39 straipsnis).

[1]OL L 278, 1976 10 8.
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B. Taikymas. Galiojančios bendros nuostatos
1. Kitos valstybės narės piliečių teisė balsuoti ir būti kandidatais
Pagal SESV 22 straipsnio 2 dalį „kiekvienas Sąjungos pilietis, gyvendamas valstybėje narėje
ir nebūdamas jos pilietis, turi teisę balsuoti ir būti kandidatu per Europos Parlamento rinkimus
valstybėje narėje, kurioje gyvena“. Priemonės šiai teisei įgyvendinti buvo patvirtintos priėmus
Tarybos direktyvą 93/109/EB.
Pagal Tarybos direktyvos 93/109/EB su pakeitimais, padarytais Tarybos direktyva 2013/1/ES,
6 straipsnį „Sąjungos piliečiui, gyvenančiam valstybėje narėje ir nesančiam tos valstybės narės
piliečiu, kuriam atskiru teisminiu sprendimu arba administraciniu sprendimu, jei pastarajam
sprendimui gali būti taikomos teisės gynimo teismine tvarka priemonės, buvo atimta teisė būti
kandidatu pagal jo gyvenamosios vietos valstybės narės teisę arba pagal jo kilmės valstybės
narės teisę, neleidžiama naudotis ta teise gyvenamosios vietos valstybėje narėje per rinkimus
į Europos Parlamentą“.
2. Rinkimų sistema
Rinkimai turi būti pagrįsti proporcingu atstovavimu ir turi būti taikoma kandidatų sąrašo arba
vieno perleidžiamo balso sistema (Tarybos sprendimo 2002/772/EB, Euratomas, 1 straipsnis).
3. Nesuderinamumas
Pagal 1976 m. akto (iš dalies pakeisto 2002 m. birželio 25 d. ir 2002 m. rugsėjo 23 d.
Tarybos sprendimu 2002/772/EB, Euratomas) 7 straipsnį Europos Parlamento nario pareigos
nesuderinamos su valstybės narės vyriausybės nario, Komisijos nario, Teisingumo Teismo
teisėjo, generalinio advokato ar sekretoriaus, Audito Rūmų nario, Europos ekonomikos ir
socialinių reikalų komiteto nario pareigomis, komitetų ar kitų organų, įsteigtų vadovaujantis
Sutartimis Sąjungos fondams tvarkyti arba nuolatinei tiesioginei administravimo užduočiai
vykdyti, nario pareigomis, Europos investicijų banko direktorių valdybos, Valdymo komiteto
nario arba darbuotojo pareigomis bei Europos Sąjungos institucijų arba joms priskirtų
specializuotų organų pareigūno ar tarnautojo einamomis pareigomis. Nesuderinamumo atvejų
sąrašas papildytas 1997 m. (Regionų komiteto nario pareigos) ir 2002 m. (Europos Centrinio
Banko direktorių valdybos nario, Europos Sąjungos ombudsmeno ir, svarbiausia, nacionalinio
parlamento nario pareigos).

TVARKA, KURIAI TAIKOMOS NACIONALINĖS NUOSTATOS

Be šių bendrų taisyklių, rinkimų tvarkai taikomos nacionalinės nuostatos, kurios kartais labai
skiriasi; taigi rinkimų sistema gali būti laikoma polimorfine rinkimų sistema.
A. Rinkimų sistema ir nustatytos ribos
Visos valstybės narės, vadovaudamosi 2002 m. Tarybos sprendimu, privalo taikyti proporcingu
atstovavimu pagrįstą sistemą.
Valstybė narė gali nustatyti minimalią vietų Parlamente suteikimo ribą, kuri turi neviršyti 5
proc. (2A straipsnis). Keletas valstybių narių nustato ribą: 5 proc. Prancūzijoje (priklausomai
nuo rinkimų apygardos), Lietuvoje, Lenkijoje, Slovakijoje, Čekijos Respublikoje, Rumunijoje
ir Vengrijoje; 4 proc. Austrijoje, Italijoje ir Švedijoje; 3 proc. Graikijoje; 1,8 proc. Kipre.
B. Rinkimų apygardos
Per Europos Parlamento rinkimus dauguma valstybių narių veikia kaip viena rinkimų apygarda.
Vis dėlto penkios valstybės narės (Belgija, Prancūzija, Airija, Italija ir Jungtinė Karalystė) šalies
teritoriją padalijo į kelias regionines rinkimų apygardas.



Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės - 2017 3

Grynai administraciniais tikslais arba pagal partijų sąrašų pasiskirstymo aktualumą įsteigtų
rinkimų apygardų yra Nyderlanduose (19), Vokietijoje (16, tik Krikščionių demokratų sąjungos /
Krikščionių socialinės sąjungos (CDU/CSU) atveju) ir Lenkijoje (13).
C. Balsavimo teisė
Visose valstybėse narėse balsavimo teisė įgyjama sulaukus 18 metų, išskyrus Austriją, kur ji
įgyjama nuo 16 metų.
Keturiose valstybėse narėse (Belgijoje, Liuksemburge, Kipre ir Graikijoje) balsavimas yra
privalomas: balsavimo prievolė taikoma piliečiams, taip pat registruotiems kitos ES valstybės
narės piliečiams.
1. Kitos šalies pilietybę turinčių asmenų balsavimas priimančiojoje valstybėje
ES piliečiai, gyvenantys valstybėje narėje ir nesantys jos piliečiai, turi teisę balsuoti per Europos
Parlamento rinkimus toje valstybėje narėje, kurioje jie gyvena, tomis pačiomis sąlygomis kaip
ir tos valstybės piliečiai (SESV 22 straipsnis). Vis dėlto gyvenamosios vietos sąvoka įvairiose
valstybėse narėse vis dar skiriasi. Kai kurios valstybės (Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija,
Lenkija, Rumunija ir Slovėnija) reikalauja, kad rinkėjų faktinė arba įprastinė gyvenamoji vieta
būtų rinkimų teritorijoje, kitos (Kipras, Danija, Graikija, Airija, Liuksemburgas, Slovakija,
Švedija ir Jungtinė Karalystė) reikalauja, kad tai būtų nuolatinė jų gyvenamoji vieta, dar kitos
(Belgija ir Čekijos Respublika) – kad jie būtų įrašyti į gyventojų registrą. ES piliečiams, kurie
siekia įgyti teisę balsuoti Liuksemburge, Kipre ir Čekijos Respublikoje, taip pat taikomas
minimalaus gyvenimo toje valstybėje laikotarpio reikalavimas.
2. Piliečių, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra kitoje valstybėje, balsavimas savo kilmės
šalyje
Užsienyje gyvenantiems Jungtinės Karalystės piliečiams balsavimo teisė suteikiama tuo atveju,
jeigu jie priklauso tam tikroms kategorijoms. Belgijoje ir Graikijoje teisė balsuoti suteikiama
tik tiems piliečiams, kurie gyvena kitose ES valstybėse narėse, o Danija ir Italija trečiose
šalyse gyvenantiems savo piliečiams suteikia teisę balsuoti, jeigu jie priklauso tam tikroms
konkrečioms kategorijoms. Vokietija suteikia teisę balsuoti per Europos Parlamento rinkimus
piliečiams, kurie gyvena kitoje ES šalyje bent tris mėnesius, jeigu jie įtraukti į Vokietijos
rinkėjų sąrašus. Bulgarijoje, Airijoje ir Slovakijoje teisė balsuoti suteikiama tik ES piliečiams,
turintiems faktinę gyvenamąją vietą jų šalies teritorijoje.
Dėl to, kad kai kurie kitos šalies pilietybę turintys asmenys gali balsuoti ir priimančiojoje
valstybėje, ir savo kilmės valstybėje kaip jos piliečiai, gali atsirasti piktnaudžiavimų (balsavimas
du kartus, kuris kai kuriose valstybėse narėse laikomas nusikalstama veika). Tačiau vykdymo
užtikrinimas tebėra sudėtingas, nes trūksta valstybių narių už rinkimus atsakingų institucijų
duomenų sutikrinimo.
D. Teisė būti kandidatu rinkimuose
Teisė būti kandidatu per rinkimus į Europos Parlamentą bet kurioje kitoje gyvenamosios vietos
valstybėje narėje taip pat yra pavyzdys, kaip taikomas valstybės narės piliečių ir ne piliečių
nediskriminavimo principas, ir teisės judėti ir laisvai pasirinkti gyvenamąją vietą padarinys.
Kiekvienas asmuo, kuris yra Sąjungos pilietis ir nėra gyvenamosios valstybės narės pilietis, bet
atitinka tuos pačius teisei balsuoti ir būti kandidatu keliamus reikalavimus, kuriuos ta valstybė
pagal įstatymą taiko savo piliečiams, turi teisę būti kandidatu per rinkimus į Europos Parlamentą
gyvenamosios vietos valstybėje narėje, jei tos teisės jam nėra atimtos (Tarybos direktyvos
93/109/EB 3 straipsnis).
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Išskyrus reikalavimą turėti valstybės narės pilietybę, kuris yra bendras visoms valstybėms
narėms (išskyrus JK, kurioje būti kandidatais Europos Parlamento rinkimuose leidžiama taip
pat ir kai kuriems Tautų Sandraugos piliečiams), kitos teisės būti kandidatu rinkimuose sąlygos
visose valstybėse narėse yra skirtingos. Joks asmuo per tuos pačius rinkimus negali būti
kandidatu daugiau kaip vienoje valstybėje narėje (Tarybos direktyvos 93/109/EB 4 straipsnis).
Minimalus kandidatų amžius daugumoje valstybių narių yra 18 metų, išskyrus Belgiją,
Bulgariją, Kiprą, Čekijos Respubliką, Estiją, Airiją, Latviją, Lietuvą, Lenkiją ir Slovakiją (21
metai), Rumuniją (23 metai) ir Italiją bei Graikiją (25 metai).
E. Kandidatūros
Kai kuriose valstybėse narėse (Čekijos Respublikoje, Danijoje, Vokietijoje, Graikijoje,
Nyderlanduose ir Švedijoje) kandidatūras gali kelti tik politinės partijos ir politinės
organizacijos. Visose kitose valstybėse narėse kandidatūras galima kelti, jei jos patvirtinamos
nustatytu skaičiumi parašų arba jas parėmė tam tikras susibūrusių rinkėjų skaičius, ir kai
kuriais atvejais taip pat reikalaujama užstato. 2013 m. birželio 28 d. Europos Vadovų Tarybos
sprendime 2013/312, kuriuo nustatoma Europos Parlamento sudėtis, nustatyta, kaip skirtingoms
valstybėms narėms taikant „proporcingo narių skaičiaus mažinimo“ principą užpildoma ES
sutarties 14 straipsnio 2 dalyje numatyta 751 vieta (1.3.3.).
F. Rinkimų datos
Pagal 1976 m. Akto, iš dalies pakeisto Tarybos sprendimu 2002/772/EB, Euratomas, 10 ir
11 straipsnius rinkimai į Europos Parlamentą rengiami tuo pačiu laikotarpiu, kuris prasideda
ketvirtadienio rytą ir baigiasi kitą sekmadienį; tikslią datą ir laiką nustato kiekviena valstybė
narė. Pirmųjų 1979 m. rinkimų laikotarpį 1976 m., pasikonsultavusi su Europos Parlamentu,
vienbalsiai nustatė Taryba. Nuo 1979 m. rinkimai vyko atitinkamu metu paskutiniaisiais Akto
5 straipsnyje nurodyto penkerių metų laikotarpio metais (1.3.1).
2014 m. rinkimų metu, siekiant užtikrinti, kad rinkimai nesutaptų su Sekminių švente, Taryba
2013 m. birželio 14 d. sprendimu pakeitė rinkimų datą, kuri iš pradžių buvo nustatyta birželio
mėn., ir jie vyko gegužės 22–25 d. Buvo taikoma ši 11 straipsnio nuostata: „jeigu tuo laikotarpiu
neįmanoma surengti rinkimų [...], Taryba, pasitarusi su Europos Parlamentu, likus ne mažiau
kaip mėnesiui iki 5 straipsnyje nurodytos penkerių metų kadencijos pabaigos, vieningai nustato
kitą rinkimų laikotarpį, kuris turi būti ne anksčiau kaip du mėnesiai iki laikotarpio, nustatyto
pagal ankstesnės pastraipos nuostatas, arba ne vėliau kaip mėnuo po to laikotarpio.“ Tolesni
rinkimai vyksta atitinkamu metu paskutiniaisiais penkerių metų laikotarpio metais (1976 m.
Akto 10 straipsnis).
G. Rinkėjų galimybės keisti kandidatų eilės tvarką sąraše
Daugelyje valstybių narių rinkėjai turi pirmenybinio balsavimo galimybę, skirtą pavardžių
kandidatų sąraše eilės tvarkai pakeisti. Vis dėlto devyniose valstybėse narėse (Vokietijoje,
Ispanijoje, Prancūzijoje, Graikijoje, Portugalijoje, Jungtinėje Karalystėje, Estijoje, Vengrijoje ir
Rumunijoje) kandidatų sąrašai yra nekeičiami (nėra pirmenybinio balsavimo). Liuksemburge
rinkėjai gali balsuoti net už kandidatus iš įvairių sąrašų, o Švedijoje rinkėjai į sąrašus gali įtraukti
naujas pavardes arba išbraukti esamas. Maltoje, Airijoje ir Šiaurės Airijoje rinkėjai išvardija
kandidatus pirmumo tvarka (vieno perleidžiamo balso sistema).
H. Rinkimų rezultatų tvirtinimas ir rinkimų kampanijų taisyklės
Danijoje ir Liuksemburge rinkimų rezultatus tvirtina nacionaliniai parlamentai; Slovėnijoje EP
narių išrinkimą tvirtina Nacionalinė Asamblėja. Vokietijoje kitą dieną po rinkimų galutinius
rezultatus paskelbia federalinio rinkimų pareigūno tarnyba. Austrijoje, Belgijoje, Čekijos
Respublikoje, Estijoje, Suomijoje, Italijoje, Airijoje, Slovėnijoje ir Jungtinėje Karalystėje tai

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_1.3.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_1.3.1.pdf
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teismų pareiga, taip pat ir Vokietijoje tuo atveju, jei užginčijamas parlamento sprendimas.
Ispanijoje rezultatus tvirtina Vyriausioji rinkimų taryba (isp. „Junta Electoral Central“).
Nyderlanduose, Portugalijoje ir Švedijoje ši užduotis patikėta tvirtinimo komisijai.
Daugelyje valstybių narių rinkimų kampanijų taisyklės (patvirtintos lėšos, transliacijos
laiko intervalai, rinkimų rezultatų skelbimas) yra tokios pat, kaip taikomos nacionaliniuose
rinkimuose.
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnį ir 1976 m. Akto 5 ir 13 straipsnius EP nariai renkami
penkerių metų kadencijai. Šis laikotarpis prasideda prasidėjus pirmajai sesijai po kiekvienų
rinkimų. Pirmoji sesija po 2014 m. rinkimų prasidėjo 2014 m. liepos 1 d., antradienį.
I. Kadencijos metu atsiradusių laisvų vietų užpildymas
Kai kuriose valstybėse narėse (Austrijoje, Danijoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Kroatijoje,
Italijoje, Liuksemburge, Nyderlanduose, Portugalijoje ir Jungtinėje Karalystėje) atsilaisvinusios
vietos skiriamos tame pačiame sąraše esantiems pirmiesiems neišrinktiems kandidatams (galbūt
tą sąrašą pakoregavus, kad būtų atsižvelgta į kandidatų gautus balsus). Belgijoje, Airijoje,
Vokietijoje ir Švedijoje laisvos vietos perleidžiamos pavaduojantiems nariams. Ispanijoje
ir Vokietijoje, jei nėra pavaduojančių narių, atsižvelgiama į kandidatų eilės tvarką sąraše.
Graikijoje laisvos vietos skiriamos tame pačiame sąraše esantiems pavaduojantiems nariams;
jei pavaduojančių narių per mažai, rengiami papildomi rinkimai. Kai kuriose valstybėse narėse
(pvz., Austrijoje) EP nariai turi teisę grįžti į Europos Parlamentą, jei nebelieka priežasties, dėl
kurios jį paliko.

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Nuo dvidešimtojo amžiaus 7-ojo dešimtmečio Europos Parlamentas ne kartą reiškė savo
nuomonę rinkimų teisės klausimais ir, vadovaudamasis EB sutarties 138 straipsniu, teikė
pasiūlymus. Tai, kad vis dar nėra nustatyta iš tiesų vienoda rinkimų į Europos Parlamentą
tvarka, rodo, kaip sunku suderinti skirtingas nacionalines tradicijas. Amsterdamo sutartyje
numatyta galimybė priimti bendruosius principus tik iš dalies sudarė sąlygas šiems sunkumams
įveikti. SESV 223 straipsnyje nustatytas plačių užmojų tikslas patvirtinti vienodą tvarką,
kuriai reikalingas Europos Parlamento pritarimas, dar turi būti pasiektas. Parlamento nuolatinės
pastangos modernizuoti ir „sueuropietinti“ bendrą rinkimų procedūrą paskatino 1997 m. pateikti
pasiūlymą dėl vienodos rinkimų procedūros; Jo esmė įtraukta į 2002 m. Tarybos sprendimą.
Dėl siūlomos Europos apygardos (vienos Europos rinkimų apygardos, kurioje būtų renkama 10
proc. EP narių, įsteigimo) vis dar diskutuojama.
2012 m. lapkričio 22 d. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją, kurioje ragino Europos
politines partijas iškelti kandidatus į Komisijos pirmininko postą siekiant padidinti ir
Parlamento, ir Komisijos politinį teisėtumą. Ši tvarka buvo įgyvendinta prieš 2014 m. rinkimus,
per kuriuos pirmą kartą buvo iškelti pagrindiniai kandidatai į Komisijos pirmininko pareigas.
Galiausiai, vadovaujantis 2014 m. rinkimų rezultatais, 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamentas
vieną iš šių kandidatų Jeaną-Claude’ą Junckerį išrinko Komisijos pirmininku.
2003 m. nustatyta Europos politinių partijų finansavimo sistema, pagal kurią taip pat leidžiama
steigti politinius fondus (1.3.3, ) ES lygmeniu (2014 m. spalio 22 d. Reglamentas (ES,
Euratomas) Nr. 1141/2014 dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir
finansavimo).
Udo Bux
10/2017

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_1.3.3.pdf
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