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ĪSS PASKAIDROJUMS

I. Komisijas priekšlikuma konteksts

Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 19. pants paredz, ka „ikvienam Savienības pilsonim, kas 
dzīvo kādā dalībvalstī, bet nav tās pilsonis, ir tiesības balsot un kandidēt Eiropas Parlamenta 
vēlēšanās šajā dalībvalstī saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā šīs valsts pilsoņiem”. 
Kārtību, kādā īsteno šīs balsstiesības un tiesības kandidēt, nosaka Direktīva 93/109/EK.

Minētās direktīvas mērķi ir nodrošināt visu Eiropas Savienības pilsoņu piedalīšanos Eiropas 
Parlamenta vēlēšanās, veicināt visu pilsoņu piedalīšanos šajās vēlēšanās un visiem pilsoņiem, 
kas dzīvo vienā dalībvalstī (neatkarīgi no tā, vai tie ir attiecīgās valsts pilsoņi), nodrošināt 
vienādas vēlēšanu tiesības1.

Minētā direktīva nosaka, ka neviens pilsonis nedrīkst vienās un tajās pašās vēlēšanās 
piedalīties vairāk kā vienu reizi vai kandidēt vairāk nekā vienā dalībvalstī (direktīvas 
4. pants)2.

Tomēr, ņemot vērā 2004. gada jūnija Eiropas Parlamenta vēlēšanu pieredzi, Komisija 
uzskatīja, ka šo kārtību ir iespējams vienkāršot, un tāpēc iesniedza šo direktīvas priekšlikumu. 
Tas paredz atcelt dalībvalstu pienākumu apmainīties ar informāciju (13. pants), pastiprināt 
noteikumus attiecībā uz sankcijām nepatiesas deklarācijas gadījumā (13. pants) un atcelt 
kandidātu pienākumu iesniegt apliecinājumu, ka nav atņemtas tiesības kandidēt.

II. Direktīvas darbības joma

Šī direktīva attiecas tikai uz tiem Eiropas Savienības pilsoņiem, kas dzīvo dalībvalstī, kuras 
pilsoņi tie nav. 
Tāpēc direktīvā netiek aplūkoti jautājumi, kas attiecas uz:
- dubultu pilsonību;
- trešo valstu pilsoņiem.

1. Dubultas pilsonības jautājums

Savā paziņojumā par 2004. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām3 Komisija norāda uz 
problēmām, kas var būt saistītas ar dubultu pilsonību vai vairākām pilsonībām (vairāk nekā 
vienas dalībvalsts pilsonība). Šādā gadījumā tiešām nav iespējams nodrošināt, ka pilsoņi 
nebalso vairāk nekā vienu reizi, kas ir pretrunā 8. pantam 1976. gada 20. septembra Aktā par 
Eiropas Parlamenta pārstāvju ievēlēšanu vispārējās tiešās vēlēšanās.
Šis jautājums nav Direktīvas 93/109/EK darbības jomā, bet ir viens no divkāršas balsošanas 
iespējamiem avotiem, un Komisijai tāpēc būtu jāizskata iespējas novērst šādas situācijas.

  
1 SEC(2006)1647.
2 To paredz arī 8. pants 1976. gada 20. septembra Aktā par Eiropas Parlamenta pārstāvju ievēlēšanu vispārējās 
tiešās vēlēšanās.
3 COM(2006)0790.
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2. Trešo valstu pilsoņi

Šī direktīva attiecas tikai uz Eiropas Savienības pilsoņiem un tāpēc nereglamentē trešo valstu 
pilsoņu iespējamo piedalīšanos Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Tomēr ir jāpiemin Eiropas 
Kopienu Tiesas jaunākā judikatūra attiecībā uz šo jautājumu. Tiesā šajā sakarā tika iesniegts 
jautājums par to, vai dalībvalsts var Eiropas Parlamenta vēlēšanu balsstiesības pamatoti 
attiecināt uz trešo valstu pilsoņiem – konkrētajā gadījumā uz Britu Sadraudzības pilsoņiem, 
kas atbilst noteiktiem kritērijiem (qualifying Commonwealth citizens) un kas dzīvo Eiropas 
teritorijā, proti, Gibraltārā.

Tiesa savā 2006. gada 12. septembra spriedumā1 norādīja, ka ne EK līguma 190. pants, ne 
1976. gada akts tiešā un nepārprotamā veidā nenoteic, kam ir tiesības balsot un tikt ievēlētam 
Eiropas Parlamentā,2 bet ka 1976. gada akta 8. pantā ir precizēts, ka vēlēšanu procedūru katrā 
dalībvalstī reglamentē valsts tiesību noteikumi3. Tiesa secināja, ka „to personu noteikšana, 
kurām ir tiesības balsot un tikt ievēlētām Eiropas Parlamenta vēlēšanās, ievērojot Kopienu 
tiesības, ir katras dalībvalsts kompetencē un ka EKL 189., 190., 17. un 19. pants neaizliedz 
dalībvalstīm piešķirt šīs balsstiesības un tiesības tikt ievēlētām noteiktām personām, kurām ir 
ciešas saiknes ar tām un kuras nav to pilsoņi vai Savienības pilsoņi, kas dzīvo to teritorijā”. 
Šis spriedums tādējādi uzsver, ka ir iespējams, ka trešo valstu pilsoņiem ir tiesības balstot un 
tikt ievēlētiem Eiropas Parlamentā, bet ka tas, vai minētajiem pilsoņiem šādas tiesības 
piešķirt, ir dalībvalstu ziņā.

III. Referenta nostāja

Referents atbalsta Komisija mērķi vienkāršot veidu, kādā Eiropas Savienības pilsoņi var 
balsot vai kandidēt savas dzīvesvietas dalībvalstī.

Tā kā šī direktīva veicina Eiropas politiskās kopienas izveidi, tā ir lietderīga un vajadzīga. 
Diemžēl Eiropas Savienības pašreizējās politiskās situācijas dēļ nav iespējams izveidot 
vienotu vēlēšanu sistēmu. Tomēr būtu vēlams, lai Komisija pēc 2009. gada Eiropas 
Parlamenta vēlēšanām iesniegtu par šo jautājumu priekšlikumu, ko tad varētu izskatīt Padome 
un Parlaments.

Referenta pārējo iesniegto grozījumu mērķis ir nodrošināt, lai kārtība, kādā Eiropas 
Savienības pilsoņi, kas balso savas dzīvesvietas dalībvalstī, var īstenot savas balsstiesības un 
tiesības kandidēt, būtu identiska kārtībai, ko piemēro šīs dalībvalsts pilsoņiem, kā arī lai 
atvieglotu direktīvas praktisko īstenošanu.

  
1 Lieta C-145/04, Spānijas Karaliste pret Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti.
2 Sprieduma 70. punkts.
3 Sprieduma 69. punkts.
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GROZĪJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina Konstitucionālo jautājumu komiteju kā 
atbildīgo komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
-1.A APSVĒRUMS (jauns)

(-1.a) Ir svarīgi nodrošināt Eiropas 
Savienības pilsoņiem, kas dzīvo dalībvalstī, 
kuras pilsoņi tie nav, iespēju efektīvā un 
praktiskā veidā pilnībā īstenot savas 
politiskās tiesības, no kurām vissvarīgākās 
ir tiesības balsot un kandidēt Eiropas 
Parlamenta vēlēšanās dalībvalstī, kurā tie 
dzīvo.

Grozījums Nr. 2
-1.B APSVĒRUMS (jauns)

(-1.b) Diemžēl Eiropas Parlamenta 
vēlēšanas nav patiesas Eiropas vēlēšanas, 
bet, tā kā tām nav vienota tiesiskā 
regulējuma, ir atkarīgas no divdesmit 
septiņām atšķirīgām vēlēšanu sistēmām, un 
pašreizējā politiskajā gaisotnē šādu 
situāciju diemžēl nevar novērst.

Grozījums Nr. 3
2.A APSVĒRUMS (jauns)

(2.a) Šīs direktīvas mērķis nav paredzēt 
noteikumus par trešo valstu pilsoņu 
piedalīšanos tās dalībvalsts vēlēšanās, kurā 
tie dzīvo, un tas pašlaik ir arī ārpus 

  
1 Vēl nav publicēts OV.
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Kopienas pilnvarām.

Grozījums Nr. 4
1. PANTA 1.A PUNKTS (jauns)
3. pants (Direktīva 93/109/EK)

1.a) Direktīvas 3. pantu aizstāj ar šādu:
„Jebkurai personai, kas atsauces datumā:
a) ir Savienības pilsonis Līguma 8. panta 
1. punkta otrā apakšpunkta nozīmē
un kas
b) nav dzīvesvietas dalībvalsts pilsonis, bet 
atbilst tiem pašiem nosacījumiem attiecībā 
uz balsstiesībām un tiesībām kandidēt, ko šī 
valsts ar likumu izvirza saviem pilsoņiem,
ir balsstiesības un tiesības kandidēt Eiropas 
Parlamenta vēlēšanās dzīvesvietas 
dalībvalstī saskaņā ar tādu pašu kārtību, 
kādu piemēro šīs dalībvalsts pilsoņiem, ja 
vien šīs tiesības nav liegtas saskaņā ar 6. 
un 7. pantu.
Ja, lai kandidētu, dzīvesvietas dalībvalsts 
pilsoņiem jābūt pilsoņiem noteiktu 
minimālo laikposmu, uzskatāms, ka 
Savienības pilsoņi izpildījuši šo 
nosacījumu, ja tie bijuši dalībvalsts pilsoņi 
tādu pašu laikposmu.”

Pamatojums

Dažādajām vēlēšanu iespējām, ko var izmantot kādas dalībvalsts pilsoņi (balsošana no 
attāluma, pilnvarojums u. c.), jābūt pieejamām arī Kopienas vēlētājiem.

Grozījums Nr. 5
1. PANTA 2. PUNKTA B) APAKŠPUNKTS

6. panta 3. punkts (Direktīva 93/109/EK)

3. Šā panta 2. punktā dzīvesvietas dalībvalsts 
paziņo piederības dalībvalstij par 10. panta 
1. punktā minēto deklarāciju. Šajā nolūkā 
atbilstīgo un parasti pieejamo informāciju 

3. Šā panta 2. punkta īstenošanai
dzīvesvietas dalībvalsts paziņo piederības 
dalībvalstij par 10. panta 1. punktā minēto 
deklarāciju, tai nosūtot 10. panta 2. punktā 
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piederības dalībvalsts sniedz laikus un 
pienācīgā veidā; šāda informācija var ietvert 
tikai ziņas, kas tieši nepieciešamas šā panta 
piemērošanai, un to var izmantot tikai šim 
mērķim. Ja sniegtā informācija padara par 
spēkā neesošu deklarācijas saturu, 
dzīvesvietas dalībvalsts veic pasākumus, kas 
nepieciešami, lai atturētu attiecīgo personu 
no kandidēšanas.

minēto veidlapu. Šajā nolūkā atbilstīgo un 
parasti pieejamo informāciju piederības 
dalībvalsts sniedz laikus un pienācīgā veidā; 
šāda informācija var ietvert tikai ziņas, kas 
tieši nepieciešamas šā panta piemērošanai, 
un to var izmantot tikai šim mērķim. Ja 
sniegtā informācija padara par spēkā 
neesošu deklarācijas saturu, dzīvesvietas 
dalībvalsts veic pasākumus, kas 
nepieciešami, lai atturētu attiecīgo personu 
no kandidēšanas.

Pamatojums

Direktīvas 10. panta 2. punktā minētā oficiālā deklarācija ir jānosūta piederības dalībvalstij. 
Dalībvalstīm šīs deklarācijas būs vieglāk apstrādāt, ja tām būs vienots formāts.

Grozījums Nr. 6
1. PANTA 3. PUNKTA B) un C) APAKŠPUNKTS

10. panta 2. punkts (Direktīva 93/109/EK)

(b) minētā panta 2. punktu svītro. (b) minētā panta 2. punktu aizstāj ar šādu 
tekstu:
„Šo oficiālo deklarāciju izdara, izmantojot 
I pielikumā iekļauto veidlapu.”

(c) minētā panta 3. punktu pārnumurē par 
2. punktu.

Justification

Direktīvas 10. panta 2. punktā minētā oficiālā deklarācija ir jānosūta piederības dalībvalstij. 
Dalībvalstīm šīs deklarācijas būs vieglāk apstrādāt, ja tām būs vienots formāts.

Grozījums Nr. 7
1. PANTA 3.A PUNKTS (jauns)
12. pants (Direktīva 93/109/EK)

3.a) Direktīvas 12. pantā iekļauj šādu daļu:
„Kārtībai, kādā Kopienas vēlētāji īsteno 
balsstiesības, jābūt tādai pašai, kāda 
paredzēta dzīvesvietas dalībvalsts 
pilsoņiem.” 
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Pamatojums

Dažādajām vēlēšanu iespējām, ko var izmantot kādas dalībvalsts pilsoņi (balsošana no 
attāluma, pilnvarojums u. c.), jābūt pieejamām arī Kopienas vēlētājiem.

Grozījums Nr. 8
1. PANTA 4.A PUNKTS (jauns)

15.a pants (jauns) (Direktīva 93/109/EK)

4.a) Direktīvas IV nodaļā iekļauj 15.a 
pantu:
„Dalībvalstīm sešu mēnešu laikā pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā ir Komisijai 
jāpaziņo velēšanu iestāde, kuras 
kompetencē ir šajā direktīvā paredzēto 
pienākumu izpilde. Komisija šo informāciju 
nosūta visām dalībvalstīm.”

Grozījums Nr. 9
1. PANTA 5. PUNKTS

16. pants (Direktīva 93/109/EK)

Komisija, pamatojoties uz dalībvalstu 
sniegto informāciju, paziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei par šīs direktīvas 
piemērošanu 2009. gada vēlēšanām, 
vajadzības gadījumā pievienojot šīs 
direktīvas grozījumu priekšlikumu.
Minētajā ziņojumā analizē jo īpaši 4. un 
13. panta piemērošanu.

Komisija, pamatojoties uz dalībvalstu 
sniegto informāciju, ziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei par šīs direktīvas 
piemērošanu 2009. gada vēlēšanām. 
Pamatojoties uz šo informāciju, Komisija 
sagatavo priekšlikumu par vienotu 
vēlēšanu sistēmu 2014. gada Eiropas 
Parlamenta vēlēšanām.

Šā panta pirmās daļas nolūkā dalībvalstis 
savstarpēji sadarbojas, lai veiktu 
pēcvēlēšanu pārbaudes, lai atklātu 
iespējamos divkāršas balsošanas un 
divkāršas kandidēšanas gadījumus; šīs 
pārbaudes un inspekcijas var būt vērstas uz 
situācijām, kurās pastāv lielāka divkāršas 
balsošanas un divkāršas kandidēšanas 
iespējamība.

Dalībvalstis savstarpēji sadarbojas, lai 
veiktu pēcvēlēšanu pārbaudes, lai atklātu 
iespējamos divkāršas balsošanas un 
divkāršas kandidēšanas gadījumus; šīs 
pārbaudes un inspekcijas var būt vērstas uz 
situācijām, kurās pastāv lielāka divkāršas 
balsošanas un divkāršas kandidēšanas 
iespējamība.
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Grozījums Nr. 10
1. PANTA 5.A PUNKTS (jauns)

I pielikums (jauns) (Direktīva 93/109/EK)

5.a) Pievieno šādu I pielikumu:

Pamatojums

Oficiālā deklarācija, kas jāsniedz gadījumā, ja Eiropas Savienības pilsonis, kas dzīvo 
dalībvalstī, kuras pilsonis viņš nav, kandidē Eiropas Parlamenta vēlēšanās.
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Dzīvesvietas dalībvalsts: ______________
Piederības dalībvalsts: ______________

Deklarācija gadījumā, ja Eiropas Parlamenta vēlēšanās
kandidē dalībvalstī, kas nav

piederības dalībvalsts
__________________

Es, apakšā parakstījies(-usies),

Uzvārds:______________ 
Vārds:______________ 
Dzimšanas datums:______________ 
Dzimšanas vieta:______________ 
Pilsonība:______________ 
Identitātes kartes/pases numurs: ______________  izsniegta (datums) ___________ (vieta) 
___________

Adrese dzīvesvietas dalībvalstī:
__________________________________________  
__________________________________________ 
__________________________________________  

deklarēju, ka:

Eiropas Parlamenta vēlēšanās kandidēju tikai savas dzīvesvietas dalībvalstī, kas norādīta 
iepriekš;

manā piederības dalībvalstī, kas norādīta iepriekš, man nav atņemtas tiesības kandidēt;

Vieta, kur es pēdējo reizi biju iekļauts(-a) vēlēšanu sarakstos __________________ 
(piederības dalībvalsts nosaukums):
__________________________________________ 

Es esmu informēts(-a), ka par nepareizas informācijas sniegšanu šajā deklarācijā var 
piemērot kriminālās sankcijas, ko paredz manas dzīvesvietas dalībvalsts tiesību akti.

(vieta) _______________ , (datums) _______________

Paraksts:


