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Q konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

Q. kadangi pagal dabartines rinkimų į 

Europos Parlamentą taisykles šiems 

rinkimams leidžiama taikyti neprivalomą 

rinkimų slenkstį, t. y. ne daugiau kaip 5 

proc. atiduotų balsų, ir kadangi 15 

valstybių narių pasinaudojo šia galimybe ir 

nustatė 3–5 proc. slenksčius; kadangi 

mažesnėse valstybėse narėse ir valstybėse 

narėse, kurios savo rinkimų teritoriją 

padalinusios į rinkimų apygardas, faktinis 

slenkstis viršija 3 proc., nors pagal teisės 

aktus jokio slenksčio nenumatyta; kadangi 

pagal konstitucinę tradiciją priimta 

nustatyti privalomus rinkimų slenksčius 

kaip teisėtą priemonę siekiant užtikrinti 

parlamentų veiksmingumą; 

Q. kadangi pagal dabartines rinkimų į 

Europos Parlamentą taisykles šiems 

rinkimams leidžiama taikyti neprivalomą 

rinkimų slenkstį, t. y. ne daugiau kaip 5 

proc. atiduotų balsų, ir kadangi 15 

valstybių narių pasinaudojo šia galimybe ir 

nustatė 3–5 proc. slenksčius; kadangi 

mažesnėse valstybėse narėse ir valstybėse 

narėse, kurios savo rinkimų teritoriją 

padalinusios į rinkimų apygardas, faktinis 

slenkstis viršija 3 proc., nors pagal teisės 

aktus jokio slenksčio nenumatyta; kadangi 

pagal konstitucinę tradiciją privalomų 

rinkimų slenksčių nustatymas arba jų 

panaikinimas laikomas teisėta priemone 
siekiant užtikrinti parlamentų 

veiksmingumą; 

Or. en 
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 Fa. kadangi paisant politinių partijų lygių 

galimybių principo būtina užtikrinti, kad 

kiekvienai partijai iš esmės būtų 

sudaromos vienodos galimybės visos 

rinkimų procedūros metu, taigi lygios 

galimybės taip pat ir paskirstant vietas, ir 

kadangi esamomis aplinkybėmis bet kokia 

Sąjungos lygmeniu rinkimuose į Europos 

Parlamentą nustatoma nuostata dėl 

rinkimų slenksčio gali pažeisti lygiateisių 

rinkimų ir politinių partijų lygių 

galimybių principus; 

Or. en 

 

 


