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I. Ievads

1. Ir zināms, ka Eiropas Parlaments no otrās kategorijas asamblejas, kāds tas bija savos 
pirmsākumos, kļuva par vēlētu iestādi saskaņā ar tiesību aktu, kurš stājās spēkā 1979. gada 
jūnijā – jūlijā.

2. Tik tiešām, pirms tiešās ievēlēšanas, Eiropas Ekonomikas kopienas Dibināšanas līguma 
138. panta 1. punkts paredzēja, ka Eiropas Parlamenta deputātus ieceļ dažādu valstu 
parlamenti atbilstīgi katras dalībvalsts noteiktajai procedūrai; tādējādi pastāvēja dubulti 
deputātu mandāti.

3. Piešķirot Eiropas Parlamentam otro kategoriju, Romas līguma 138. panta 3. punkts 
paredzēja tā ievēlēšanu tiešās vēlēšanās, pamatojoties uz pašas Asamblejas sagatavotajiem 
projektiem „saskaņā ar vienotu procedūru visās dalībvalstīs”. Padome pēc tam vienprātīgi 
„pieņem attiecīgus noteikumus un iesaka dalībvalstīm tos pieņemt saskaņā ar katras valsts 
attiecīgajām konstitucionālajām prasībām”.

4. Šajā saistībā 1974. gada 9.  un 10. decembra Parīzes sammitā nolēma, ka vēlēšanām tiešām 
jānotiek, „sākot ar 1978. gadu” un Eiropas Parlamentu aicināja iesniegt jaunus priekšlikumus, 
jo tā pieņemtais 1960. gada konvencijas projekts vairs nebija aktuāls. 1975. gada janvārī 
Parlaments apstiprināja jaunu projektu, par kuru valstu un valdību vadītāji panāca vienošanos 
1976. gada 12.  un 13. jūlijā, pēc tam, kad tika izlīdzinātas dažas viedokļu atšķirības.

5. Lēmums un Akts par Eiropas Parlamenta pārstāvju ievēlēšanu vispārējās tiešās vēlēšanās 
tika parakstīts Briselē 1976. gada 20. septembrī. Pēc ratifikācijas no visu dalībvalstu puses, 
teksts stājās spēkā 1978. gada 1. jūlijā, un pirmās vēlēšanas notika 1979. gada 7. un 10. jūnijā.

II. Reformas nepieciešamība

1. Šķita, ka paredzētajai vienotas vēlēšanu procedūras ieviešanai Līguma 138. panta 3. punkta 
izpratnē vajadzēs palikt tikai uz papīra, jo 1976. gada akts ieviesa tikai diezgan vispārīgus 
principus, kas atstāja plašas iespējas valstu tiesiskajam regulējumam.

2. Turklāt, tā kā Padomei neizdevās panākt vienošanos par dažādiem Parlamenta 
iesniegtajiem projektiem, Amsterdamas līgums ļāva aprobežoties ar „kopēju principu” 
pieņemšanu. Pašreizējā EK līguma 190. panta 4. punkta redakcija patiesībā paredz, ka 
„Eiropas Parlaments izstrādā priekšlikumu par vispārējām tiešām vēlēšanām saskaņā ar 
vienotu procedūru visās dalībvalstīs vai saskaņā ar visām dalībvalstīm kopīgiem principiem”.

3. Tāda bija Parlamenta virzība saistībā ar projekta priekšlikuma izstrādāšanu, kas pievienots 
rezolūcijai par vienotas vēlēšanu procedūras Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanai saskaņā 
ar kopīgiem principiem, kura pieņemta 1998. gada 15. jūlijā (A4-0212/98). Pēc šī projekta, 
1976. gada aktā pēdējos grozījumus veica Padomes 2002. gada 25. jūnija un 3. septembra 
Lēmums 2002/772/EK, Euratom.

4. Tomēr par spīti šīm izmaiņām (kuras galvenokārt bija virzītas uz proporcionalitātes kritērija 
ieviešanu valstu vēlēšanu likumos un uz dubulta deputāta mandāta aizliegumu), pašreizējā 
1976.  gada akta redakcija šķiet vēl nav pilnīga, jo īpaši attiecībā uz mandāta pilnvaru un 
zaudēšanas pārbaudi. Šajā saistībā ir nepieciešams atgādināt nesen notikušos gadījumus 
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attiecībā uz vairākiem Eiropas Parlamenta deputātiem, kuri nepietiekami ievēroja dažus akta 
nosacījumus.

5. Akta 12. pants paredz, ka “Eiropas Parlaments pārbauda pārstāvju mandātus. Šajā nolūkā 
[tas] ņem vērā dalībvalstu oficiāli izziņotos rezultātus un izšķir visas domstarpības, kas 
varētu rasties šā Akta noteikumu dēļ, izņemot tādas domstarpības, kas varētu rasties to 
dalībvalsts noteikumu dēļ, uz kuriem norādīts šajā Aktā”

6. Minētais nosacījums būtībā neatzīst nekādas Eiropas Parlamenta tiesības izvērtēt valstu 
iestāžu lēmumus attiecībā uz vēlēšanu rezultātiem, jo Parlaments var tos vienīgi pieņemt 
zināšanai. Quid iuris tad, ja kāda dalībvalsts pasludina rezultātus, kas iegūti pamatojoties uz 
kādu iekšēju nosacījumu, kas ir pretrunā ar 1976. gada Aktu, un vispār primārajām tiesībām? 
Quid iuris vēl tādos gadījumos, ja kāda locekļa ievēlēšana ir administratīva vai tiesiska 
lēmuma, kas izraisījis vēlēšanu rezultātu apstrīdēšanu un kas pamatojas uz absurdām valsts 
tiesību normām, rezultāts?

7. Ja pieturamies pie tā, kas rakstīts 12. pantā, Parlamentam kā suverēnai asamblejai vajadzētu 
atteikties no savām tiesībām noteikt pašam savu sastāvu un pasīvi pieņemt dalībvalstu gribu.

8. Gadījums, kad Eiropas Parlamenta plenārsēde atteicās apstiprināt Donnici mandātu un 
apstiprināja Occhetto mandātu (skatīt 2007. gada 24. maija Eiropas Parlamenta lēmumu 
(procedūra 2007/2121(REG)), norādīja uz līdzīga rakstura problēmu. Šajā gadījumā Occhetto
atteikšanos no sava mandāta – atteikšanās, kas ļāva Donnici ieņemt viņa vietu Parlamentā –
Parlaments neņēma vērā, pretēji valsts kompetentu iestāžu lēmumam, jo to izraisīja vēlme, 
kuru noteica politiska vienošanās, kas pretēja 1976. gada Akta burtam un garam1.

9. Turklāt 1976. gada Akta 13. panta 3. punkts paredz, ka, „ja kādas dalībvalsts tiesību aktos 
ir paredzēta Eiropas Parlamenta locekļa mandāta atsaukšana, tad tāds mandāts beidzas, 
ievērojot minētos juridiskos noteikumus. Kompetentās valsts iestādes par to ziņo Eiropas 
Parlamentam”.

Parlamentam”.

10. Arī šajā gadījumā Eiropas Parlamentam nav atzītas tiesības pārbaudīt valsts iestāžu 
lēmumus, kuras tātad var nolemt atstāt kādu deputātu viņa vietā. Arī šeit parādās problēma 
saistībā ar kādas dalībvalsts pasludināta deputāta mandāta zaudēšanu, pamatojoties uz valsts 
iekšējiem noteikumiem vai administratīviem vai tiesiskiem lēmumiem, kuri ir pretrunā ar 
primārajām tiesībām.

11. Teorētiski, Geremek varēja saskarties ar līdzīgu problēmu. Tik tiešām, Polijas 2006. gada 
18. oktobra likums uzlika valsts ierēdņiem par pienākumu (tai skaitā Polijas deputātiem, kas 
strādā Eiropas Parlamentā) rakstiski deklarēt viena mēneša laikā pēc likuma stāšanās spēkā, 
vai viņi ir vai nav sadarbojušies ar slepenpoliciju laikposmā no 1944.  līdz 1990. gadam. Pēc 
minētā termiņa beigām, atteikums veikt šādu deklarēšanu tiktu uzskatīts kā līdzvērtīgs 
maldīgu ziņu sniegšanai, par kuru attiecīgi draud kriminālvajāšana un kas varētu novest pie 
mandāta, kura īpašnieks ir atteicies sniegt šādas ziņas, zaudēšanas. Ir nepieciešams atzīmēt, ka 

                                               
1 Atgādinām, ka attiecīgais lēmums, kuru apstrīdēja Donnici (lieta T-215/07) un Itālijas valdība (C-393/07) un ka 
procedūras, kas uz to atsaucas, vēl arvien nav pabeigtas.
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patiešām, Polijas tiesību sistēma paredz Eiropas deputāta mandāta zaudēšanu pat viegla 
kriminālsoda gadījumā, kas ir pretēji daudz elastīgākai sistēmai attiecībā uz valsts parlamenta 
deputātiem. Geremek bija atteicies veikt šādu deklarēšanu, pakļaujot sevi riskam tikt šī 
iemesla dēļ notiesātam un tā rezultātā zaudēt savu deputāta mandātu.

12. Tajā brīdī Polijas Konstitucionālās tiesas spriedums atzina šo likumu par nepamatotu. Ja tā 
nebūtu noticis, Eiropas Parlamentam būtu vajadzējis pasīvi pieņemt zināšanai valsts iestāžu 
lēmumu, kas, acīmredzami, bija pretrunā ar viselementārākajiem brīvības principiem.

13. It kā tas jau nebija pietiekami, Akta nepilnības atklājas vēl skaidrāk gadījumos, kad vai nu 
veicot mandāta pilnvaru vai zaudēšanas pārbaudi, Eiropas Parlamenta rīcībā nav neviena 
instrumenta tūlītējai reaģēšanai, saskaroties ar valstu tiesību aktu nesavienojamību ar 
primārajām tiesībām. Pamatojoties uz spēkā esošajiem tiesību aktiem, vienīgais iespējamais 
ceļš ir lūgt Komisijai uzsākt tiesībpārkāpuma procedūru pret attiecīgo dalībvalsti. Tomēr 
pašreizējā situācijā, minētā prasība nav traucējoša, jo saistību neizpildes procedūra ir tikai (un 
ar tiesībām lemt pēc saviem ieskatiem) Komisijas kompetencē.

III. Referenta nostāja

1. Ņemot vērā visu iepriekš minēto, atzinumā Konstitucionālo lietu komitejai, pamatojoties uz 
būtiskākajiem elementiem, referents izvirza izskatīšanai priekšlikumu, pirmām kārtām, grozīt 
Akta 12. un 13. pantu, lai atļautu Eiropas Parlamentam izskatīt valstu iestāžu lēmumu 
attiecībā uz deputāta mandāta pasludināšanu un zaudēšanu atbilstību paša Akta burtam un 
garam.

2. Šeit iespējami šādi risinājumi:

a) atzīt Eiropas Parlamenta tiesības pārbaudīt savu locekļu pilnvaras, 
pamatojoties uz dalībvalstu pasludinātajiem rezultātiem, autonomi spriežot par 
strīdīgiem rezultātiem. Šajā nolūkā Akta 12. pants varētu tikt grozīts šādi: 
„Eiropas Parlaments pārbauda Eiropas Parlamenta locekļu pilnvaras, 
pamatojoties uz dalībvalstu oficiāli pasludinātajiem rezultātiem, un spriež par 
iespējamiem rezultātu apstrīdēšanas ierosinājumiem, pamatojoties uz citiem 
minētā Akta nosacījumiem”;

b) atļaut Eiropas Parlamentam lūgt Eiropas Kopienu Tiesu vispirms paust savu 
viedokli par valstu iestāžu lēmumu par vēlēšanām savienojamību ar Kopienas 
tiesībām (kā piemēru pieminot EK līguma 300. panta 6. punktu par 
starptautiskajiem līgumiem) un, gadījumā, ja Tiesa atzītu nesavienojamību, 
uzsākt, neatkarīgi no valstu iestādēm, deputāta mandāta pilnvaru pārbaudi vai 
zaudēšanas konstatāciju;

c) piešķirt Eiropas Parlamentam tiesības tieši vērsties Eiropas Kopienu Tiesā, 
neatkarīgi no Komisijas iniciatīvas, ja iet runa par savu prerogatīvu 
aizstāvēšanu nolūkā atzīt dalībvalsts veikto likumpārkāpumu;

d) pakārtoti, paredzēt Komisijai, tās atbildīgā komisāra personā, par pienākumu 
izklāstīt Eiropas Parlamentam Kolēģijas lēmuma neuzsākt pret dalībvalsti, kura 
apsūdzēta par Parlamenta prerogatīvu pārkāpšanu, likumpārkāpuma procedūru, 
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neskatoties uz pēdēja prasību šajā nolūkā, iemeslus.

3. Referents piedāvā izskatīšanai iespēju ieviest dažus vēlēšanu tiesību principus to tiešajā 
nozīmē:

a) varētu tikt ieviests viens vai vairāki pārrobežu vēlēšanu apgabali (tas nozīmē 
tādi, kas varētu interesēt vairākas dalībvalstis), konkrēti attiecībā uz to nozīmi, 
kuru EK līguma 191. pants piešķir politiskajām partijām ar Eiropas dimensiju;

b) blakus Eiropas nesavienojamības jēdzienam (skatīt Akta 7. panta 1. punktu), 
vismaz varētu tikt iezīmēts Eiropas deputāta mandāta ievēlēšanas un 
zaudēšanas jēdziens;

c) tautas suverenitātes ievērošana varētu tikt no jauna apliecināta tādā veidā, lai 
ievēlēto deputātu kārtība nevarētu tikt mainīta pēc vēlēšanām, pamatojoties uz 
partijas lēmumiem vai vienošanās1. 

4. Ir acīmredzami, ka Eiropas Parlaments jebkurā gadījumā ir „tiesnesis”, kas spriež par 
vēlēšanu rezultātiem, kas iesniegti, pamatojoties uz 1976. gada Akta nosacījumiem (skatīt 
12. pantu), apstrīdēšanu. Jo vairāk tiks ieviesti detalizētāki nosacījumi, jo vairāk Parlaments 
būs spējīgs pats noteikt savu sastāvu neatkarīgi no valstu iestādēm. 

                                               
1 Šķiet, ka dažu valstu tiesiskais regulējums to atļauj.
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