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Politikos kontekstas1.

ES sutartyse įtvirtintos ES piliečių teisės (17–22 straipsniai) leidžia ES piliečiams 
rinktis, ar dalyvauti Europos Parlamento rinkimuose savo kilmės valstybėje narėje, ar 
gyvenamosios vietos valstybėje narėje, jeigu šios dvi valstybės yra skirtingos. 
Dalyvavimas Europos Parlamento rinkimuose apima tiek balsavimo teisę, tiek teisę b
ūti kandidatu. Principai, kuriais grindžiama ES piliečio teisė balsuoti ir būti kandidatu 
valstybėje narėje, kurios pilietis jis nėra, išdėstyti Direktyvoje 93/109/EB. Joks asmuo 
per tuos pačius Europos Parlamento rinkimus negali balsuoti daugiau kaip vieną kartą
arba būti kandidatu daugiau kaip vienoje valstybėje (direktyvos 4 straipsnis). 

Direktyva 93/109/EB buvo priimta tuo metu, kai ES sudarė tik 12 valstybių narių. Šis 
poveikio vertinimas buvo pradėtas siekiant gauti daugiau informacijos apie problemas, 
kurios nustatytos priėmus direktyvą, ir pasiūlyti galimus jų sprendimo būdus atsi
žvelgiant į Europos Sąjungos plėtrą, kuomet rinkimai vyks 27 valstybėse narėse, o dėl 
didėjančių valstybių rinkimų sistemų skirtumų nustatytos problemos taps dar aktualesn
ės. 

Politikos tikslai2.

Direktyvoje 93/109/EB nustatyti šie politikos tikslai:

Bendrieji tikslai:

Užtikrinti visų Europos Sąjungos piliečių dalyvavimą Europos Parlamento •
rinkimuose.

Skatinti visų Europos Sąjungos piliečių dalyvavimą Europos Parlamento •
rinkimuose.

Užtikrinti lygias galimybes naudotis rinkėjų teisėmis (nediskriminavimo •
principas), kad ES piliečiai gyvenamosios vietos valstybėje narėje turėtų vienodas 
rinkėjų teises kaip ir tos valstybės piliečiai.

Konkretūs tikslai:

Užkirsti kelią balsavimui du kartus Europos Parlamento rinkimuose.•

Užkirsti kelią buvimui kandidatu Europos Parlamento rinkimuose dviejose •
vietose.

Mažinti kliūtis ES piliečiams, norintiems būti kandidatu Europos Parlamento •
rinkimuose gyvenamosios vietos valstybėje narėje.
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Dabartinės sistemos trūkumai, trukdantys užkirsti kelią balsavimui du kartus ir 3.
buvimui kandidatu dviejose vietose

Rinkėjų dalyvavimas ir balsavimas du kartus 

Vykstant 2004 m. Europos Parlamento rinkimams, 25 ES valstybėse narėse gyveno 
daugiau kaip 5,5 mln. valstybės narės piliečiais nesančių ES piliečių, sulaukusių am
žiaus, nuo kurio suteikiama balsavimo teisė. 

Vidutinis rinkėjų aktyvumas per 2004 m. EP rinkimus siekė 45,7 %. Valstybės narės 
piliečiais nesantys ES piliečiai rinkimuose dalyvavo vangiau: šešiose valstybėse, kurios 
turėjo duomenų apie šių piliečių dalyvavimą (arba numatomą dalyvavimą), vidutinis ši
ų piliečių aktyvumas siekė 19,6 %. 

Praktinės problemos, susijusios su dabartine keitimosi informacija sistema

Direktyvoje 93/109/EB nustatytos dvi priemonės, kuriomis siekiama užkirsti kelią
balsavimui du kartus ar buvimui kandidatu dviejose vietose: pirma, valstybės narės 
piliečiu nesantis ES pilietis privalo pateikti oficialią deklaraciją, kad jis (ji) pasinaudos 
savo teise balsuoti arba būti kandidatu tik gyvenamosios vietos valstybėje narėje; ir 
antra, valstybės narės privalo keistis informacija apie kitų valstybių narių piliečius, įra
šytus į rinkėjų sąrašus ar esančius kandidatais, ir imtis atitinkamų priemonių užtikrinti, 
kad jų piliečiai nebalsuotų daugiau kaip vieną kartą arba nebūtų kandidatais daugiau 
kaip vienoje valstybėje narėje. Šiuo tikslu sukurta valstybių narių keitimosi informacija 
sistema. Ši sistema buvo taikoma per trejus EP rinkimus: 1994 m., 1999 m. ir 2004 m. 

Pagrindiniai keitimosi informacija sistemos trūkumai: gaunama nepakankamai duomen
ų, kad būtų galima nustatyti, ar asmuo įrašytas į esamus nacionalinius registrus; esama 
pavardžių transliteracijos problemų; duomenys gaunami per vėlai, kad juos būtų
galima apdoroti; dėl skirtingų informacijos perdavimo formų (pvz., informacija 
pateikiama popieriuje, diskeliuose, kompaktiniuose diskuose) negalima apdoroti 
duomenų automatiniu būdu. Taigi dėl sistemos trūkumų nedidelis piliečių skaičius 
neteko galimybės pasinaudoti balsavimo teise. Be to, neįmanoma nustatyti, ar taikant 
sistemą sumažėjo atvejų, kai balsuojama du kartus. 2004 m. dviejose valstybėse narėse 
nustatyta, kad buvo balsuojama du kartus: keturi atvejai Liuksemburge ir apie 120 –
Vokietijoje. 

Apskritai, valstybės narės mano, kad sistema yra pernelyg apsunkinanti ir 
neveiksminga.

Daugiausia problemų kyla dėl valstybių narių rinkimų sistemų skirtumų bei dėl 
nacionalinių registrų tvarkymo būdų ir į juos įtraukiamos informacijos pobūdžio. Tai 
viena iš pagrindinių kliūčių, trukdančių sparčiai ir veiksmingai keistis informacija apie 
valstybės narės piliečiais nesančius ES rinkėjus.

Penkiolika valstybių narių pateikė duomenis apie išteklius, skirtus keitimosi 
informacija sistemai per 2004 m. rinkimus. Vien tik šiose valstybėse narėse apskai
čiuotos išlaidos siekė 981 000 EUR. Didelė sistemos išlaidų dalis patiriama dėl to, kad 
perduodama netinkama informacija. Panašu, kad toliau taikant esamą sistemą, išlaidos 
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ir toliau didėtų, kadangi valstybėse narėse daugėja jų piliečiais nesančių ES piliečių, o 
Europos Sąjunga plečiasi.

Remiantis poveikio vertinimu, parengtos kelios politikos pasirinkimo galimybės, iš
kurių toliau pateikiamos tos galimybės, kurios laikomos tinkamiausiomis balsavimo du 
kartus ir buvimo kandidatu dviejose vietose problemai spręsti: 

1 politikos pasirinkimo galimybė: status quo

Esama padėtis nekeičiama, t. y. toliau taikomos šios priemonės:

Esama valstybių narių keitimosi informacija sistema. Taikant šią sistemą, •
gyvenamosios vietos valstybė narė privalo pranešti kilmės valstybei narei apie 
pastarosios valstybės narės piliečius, kurie įtraukti į rinkėjų sąrašą arba yra 
kandidatais gyvenamosios vietos valstybėje narėje, kad kilmės valstybė narė juos i
šbrauktų iš savo rinkėjų sąrašų ir taip būtų išvengta balsavimo du kartus. Komisija 
kartu su valstybėmis narėmis nustatė rekomendacijas, kokia informacija ir kaip turi 
būti keičiamasi. 

Oficiali deklaracija, kurią valstybės narės piliečiais nesantys ES piliečiai•
pateikia registruodamiesi balsuoti arba paduodami paraišką būti kandidatu 
gyvenamosios vietos valstybėje narėje; šioje deklaracijoje nurodoma, kad jie 
balsuos tik gyvenamosios vietos valstybėje narėje, o ne kilmės valstybėje narėje 
(Direktyvos 93/109/EB 9 ir 10 straipsniai), ir kad paduos paraišką būti kandidatu 
tik gyvenamosios vietos valstybėje narėje (10 straipsnis). 

2 politikos pasirinkimo galimybė: esamos keitimosi informacija sistemos 
panaikinimas, tolesnis deklaracijų dėl nebalsavimo du kartus ir nebuvimo kandidatu 
dviejose vietose taikymas, nuobaudų bei ex post patikrinimų taikymas

Pagal šią politikos pasirinkimo galimybę reikėtų padaryti Direktyvos 93/109/EB 
pakeitimus, kuriais:

panaikinama keitimosi informacija sistema, tačiau numatomas tolesnis valstybės nar•
ės piliečiu nesančio ES piliečio deklaracijos dėl nebalsavimo du kartus ir nebuvimo 
kandidatu dviejose valstybėse narėse per tuos pačius EP rinkimus taikymas;

numatomas nuobaudų už balsavimą du kartus taikymas;•

įvedami ex post patikrinimai siekiant nustatyti atvejus, kai buvo balsuojama du •
kartus. 

3 politikos pasirinkimo galimybė: esamos keitimosi informacija sistemos gerinimas

Ši politikos pasirinkimo galimybė leistų pagerinti esamos keitimosi informacija 
sistemos administracines procedūras bei veikimą ir taip užtikrinti vienodą jos taikymą
ES: 

būtų nustatyta viena suderinta galutinė informacijos pateikimo data; •

priimta viena nustatyta informacijos pateikimo forma, kad visos valstybės narės, •
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gavusios informaciją, turėtų visus duomenis, pagal kuriuos galėtų nustatyti savo 
piliečius; 

nustatyta, kad visi informacijos poreikiai būtų perduodami elektroniniu būdu viena •
konkrečia priemone, kad duomenis būtų galima apdoroti automatiniu būdu; 

pradėtas naudoti graikiškas raidynas ir kirilica; taip pat•

valstybės narės tinkamai praneštų piliečiams, kad jie išbraukti iš rinkėjų sąrašo.•

Valstybėse narėse sistema būtų įgyvendinama tikriausiai remiantis Komisijos 
sprendimu, priimtu pagal komitologijos procedūrą.

4 politikos pasirinkimo galimybė: EP rinkėjų sąrašo sudarymas

Pagal šią politikos pasirinkimo galimybę visi atskirose valstybėse narėse sudaromi rink
ėjų sąrašai (EP rinkimuose) būtų sujungti į vieną bendrą visų valstybių narių EP rinkėj
ų sąrašą. Įgyvendinant šią galimybę, taip pat būtų galima visiškai suderinti nacionalinių
registrų tvarkymo metodus ir į juos įtraukiamos informacijos pobūdį. Valstybės narės 
bendrai naudotųsi rinkėjų sąraše esančia informacija.

Pasirinkus šią politikos galimybę, reikėtų ne tik iš dalies pakeisti Direktyvą
93/109/EB, bet ir padaryti 1976 m. Akto dėl rinkimų (pridėtas prie Sprendimo 
76/787/EAPB, EEB, Euratomas) pakeitimus.

Politikos pasirinkimo galimybių vertinimas
Politikos pasirinkimo galimybių, kuriomis siekiama pagerinti sistemą ir užkirsti kelią balsavimui du kartus ir buvimui kandidatu 
dviejose vietose, vertinimas 
Siekiamas tikslas (sprendžiama 
problema)

Politikos pasirinkimo galimybės (numatomas poveikis vertinamas nuo „-“ (tikslas neįgyvendinamas), iki „√√√√√“
(tikslas visiškai įgyvendinamas))
1 politikos pasirinkimo 
galimybė: status quo

2 politikos pasirinkimo 
galimybė: esamos 
keitimosi informacija 
sistemos panaikinimas

3 politikos pasirinkimo 
galimybė: esamos 
keitimosi informacija 
sistemos gerinimas

4 politikos pasirinkimo 
galimybė: EP rinkėjų sąrašo 
sudarymas

Užkirsti kelią balsavimui du kartus
Europos Parlamento rinkimuose.

√√√ √√√√ √√√√ √√√√

Užkirsti kelią buvimui kandidatu 
Europos Parlamento rinkimuose
dviejose vietose.

√√√ √√√√ √√√√ √√√√

Užtikrinti visų Europos Sąjungos pilie
čių dalyvavimą Europos Parlamento 
rinkimuose.

√√ √√√√ √√√√ √√√√

Skatinti visų Europos Sąjungos pilieči
ų dalyvavimą Europos Parlamento 
rinkimuose.

√√ √√ √√ √√√

Užtikrinti lygias galimybes naudotis 
rinkėjų teisėmis (nediskriminavimo 
principas), kad ES piliečiai 
gyvenamosios vietos valstybėje narėje 
turėtų vienodas rinkėjų teises, kaip ir 
tos valstybės piliečiai.

√√√√ √√√√ √√√√ √√√√√

Pagrindinės teisės
Teisė balsuoti ir būti •
kandidatu Europos 
Parlamento rinkimuose (39 
straipsnis).

√√√ √√√ √√√√ √√√√√

Asmens duomenų apsauga •
(8 straipsnis).

√ √√√ √ √√√

Išlaidos, palyginti su status quo
„+“ – didesnės, „0“ – nepakitusios, 
„-“ – mažesnės

0 - 0 +



LT 7 LT

Siūloma galimybė

Įvertinus politikos pasirinkimo galimybes ir jas palyginus pagal: politikos tikslų
atitikimą; pagrindinių teisių rėmimą ir gerbimą; valstybių narių ir suinteresuotųjų šalių
nuomonę; ir praktiškumą bei sąnaudas, siūloma sistemos trūkumus šalinti ir taip u
žkirsti kelią balsavimui du kartus bei buvimui kandidatu dviejose vietose pagal 2 
politikos pasirinkimo galimybę – „esamos keitimosi informacija sistemos panaikinimas, 
tolesnis deklaracijos dėl nebalsavimo du kartus ir nebuvimo kandidatu dviejose vietose 
taikymas, nuobaudų bei ex post patikrinimų taikymas“. 

Ją pasirinkus, išnyktų pavojus, kad piliečiai bus per klaidą išbraukti iš rinkėjų sąrašo 
arba kad jiems nebus pranešta, jog jie išbraukti iš rinkėjų sąrašo, ir taip jiems nebus 
leista pasinaudoti balsavimo teise. Būtų sumažintos informacijos keitimosi tarp 
valstybių narių išlaidos. Nuobauda už balsavimą du kartus tikriausiai būtų atgrasančio 
pobūdžio priemonė. 

Reikėtų tikrinti, ar valstybės narės piliečiais nesantys ES piliečiai nebalsuoja du kartus. 
Techniškai ši procedūra būtų paprasta, jeigu visų rinkėjų pavardės ir kiti duomenys b
ūtų registruojami elektroniniu būdu. Tačiau ne visos valstybės narės šiuo metu šiuos 
duomenis registruoja elektroniniu būdu.

Remiantis pirminės analizės duomenimis, nepanašu, kad iki 2009 m. būtų įdiegta 
ekonomiškai veiksminga kontrolės sistema. Tačiau yra pagrindo manyti, kad tai bus 
įmanoma padaryti per vėlesnius rinkimus. 2009 m. vietoje kontrolės sistemos galėtų b
ūti taikomos prevencinio pobūdžio priemonės, pavyzdžiui, platinama informacija apie 
nuobaudą už balsavimą du kartus, įdiegta „švelni“ post hoc patikrinimo sistema, jeigu 
yra tikimybė, kad buvo balsuojama du kartus. Reikia pabrėžti, kad nėra faktų, 
patvirtinančių, jog per ankstesnius EP rinkimus buvo daug atvejų, kai balsuojama du 
kartus. 

Didžiulė administracinė našta valstybės narės piliečiais nesantiems kandidatams 4.
europos parlamento rinkimuose 

2004 m. EP rinkimuose dalyvavo 8 974 kandidatai. 8 917 iš jų buvo kandidatais savo 
kilmės valstybėje narėje ir tik 57 – gyvenamosios vietos valstybėje narėje.

Esama duomenų, įrodančių, kad kandidatais galėjo būti ir daugiau valstybės narės pilie
čiais nesančių ES piliečių, jeigu nebūtų įpareigojimo pateikti kilmės valstybės narės 
kompetentingos administracinės institucijos pažymą, patvirtinančią, kad jiems neatimta 
teisė būti kandidatu. Trys valstybės pranešė apie keletą problemų, susijusių su šiuo 
įpareigojimu, dėl kurių valstybės narės piliečiais nesantys ES piliečiai buvo pripažinti 
neatitinkantys reikalavimų būti kandidatais savo gyvenamosios vietos valstybėje nar
ėje. Todėl šiuo metu taikomas įpareigojimas pateikti pažymą turėjo neigiamą poveikį
valstybės narės piliečiais nesančių kandidatų dalyvavimui rinkimuose gyvenamosios 
vietos valstybėje narėje. 
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Didžiulė administracinė našta

Kai kuriose valstybėse narėse nėra aiškiai nustatyta ar reglamentuota, kuri nacionalinė
valdžios institucija yra kompetentinga išduoti privalomą pažymą, kurią ES piliečiai, 
paduodami paraišką būti kandidatu Europos Parlamento rinkimuose gyvenamosios 
vietos valstybėje narėje, privalo pateikti siekdami įrodyti, kad jie atitinka kandidatams 
keliamus reikalavimus. Pokalbiuose su valstybės narės piliečiais nesančiais kandidatais 
buvo patvirtinta, kad esama problemų, kai tenka kreiptis į kilmės valstybės narės 
kompetentingą instituciją siekiant laiku gauti pažymą.

Remiantis poveikio vertinimu, parengtos kelios politikos pasirinkimo galimybės, iš
kurių toliau pateikiamos tos galimybės kurios laikomos tinkamiausiomis balsavimo du 
kartus ir buvimo kandidatu dviejose vietose problemai spręsti.

1 politikos pasirinkimo galimybė: status quo

Esama padėtis nekeičiama: paduodami paraišką būti kandidatu Europos Parlamento 
rinkimuose gyvenamosios vietos valstybėje narėje, ES piliečiai privalo pateikti kilmės 
valstybės narės išduotą pažymą (6 ir 10 straipsniai). 

2 politikos pasirinkimo galimybė: esamos sistemos tobulinimas 

Įgyvendinant šią politikos pasirinkimo galimybę, reikėtų, pavyzdžiui, surengti 
visuomenės informavimo kampaniją Europos mastu, siekiant paskelbti išsamų valdžios 
institucijų, kurios yra kompetentingos išduoti tinkamumą patvirtinančius dokumentus 
piliečiams, norintiems būti kandidatais gyvenamosios vietos valstybėje narėje, sąrašą. 

3 politikos pasirinkimo galimybė: kandidatams nustatyto įpareigojimo pateikti kilmės 
valstybės narės kompetentingos administracinės institucijos pažymą, patvirtinančią, 
kad jiems neatimta teisė būti kandidatu, panaikinimas ir oficialios deklaracijos, kuri
ą kandidatai privalo pateikti pagal dabartinio 10 straipsnio 1 dalį, papildymas 
atitinkamu tai patvirtinančiu pareiškimu 

Pagal šią politikos pasirinkimo galimybę deklaracija, kurią kandidatai privalo pateikti, 
būtų papildyta nauju pareiškimu, be to, gyvenamosios vietos valstybė narė turėtų
galimybę apie ją pranešti kilmės valstybei narei ir taip patikrinti, ar konkrečiam pilie
čiui (-tei) nėra atimta teisė būti kandidatu (-e).

Politikos pasirinkimo galimybių vertinimas

Politikos pasirinkimo galimybių, kuriomis siekiama palengvinti administracinę naštą valstybės narės piliečiais nesantiems 
kandidatams Europos Parlamento rinkimuose, vertinimas 

Siekiamas tikslas (sprendžiama 
problema)

Politikos pasirinkimo galimybės

(numatomas poveikis vertinamas nuo „-“ (tikslas neįgyvendinamas), iki „√√√√√“ (tikslas visiškai įgyvendinamas))

1 politikos pasirinkimo 
galimybė: status quo

2 politikos pasirinkimo galimybė: esamos 
sistemos tobulinimas 

3 politikos pasirinkimo galimybė:
kandidatams nustatyto įpareigojimo 
pateikti kilmės valstybės narės 
kompetentingos administracinės 
institucijos pažymą panaikinimas 
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Mažinti kliūtis ES piliečiams, 
norintiems būti kandidatais Europos 
Parlamento rinkimuose gyvenamosios 
vietos valstybėje narėje

√ √√√ √√√√

Užtikrinti visų Europos Sąjungos pilie
čių dalyvavimą Europos Parlamento 
rinkimuose

√ √√ √√√

Skatinti visų Europos Sąjungos pilieči
ų dalyvavimą Europos Parlamento 
rinkimuose

√ √√ √√√

Užtikrinti lygias galimybes naudotis 
rinkėjų teisėmis (nediskriminavimo 
principas), kad ES piliečiai 
gyvenamosios vietos valstybėje narėje 
turėtų vienodas rinkėjų teises, kaip ir 
tos valstybės piliečiai.

√ √ √√

Pagrindinės teisės

Teisė balsuoti ir būti •
kandidatu Europos 
Parlamento rinkimuose (39 
straipsnis).

- √√√ √√√√

Asmens duomenų apsauga •
(8 straipsnis). √√√√√ √√√√√ √√

Išlaidos, palyginti su status quo

„+“ – didesnės, „0“ – nepakitusios, „-“
– mažesnės

0 + 0

Siūloma galimybė

Didžiulės administracinės naštos valstybės narės piliečiais nesantiems kandidatams 
Europos Parlamento rinkimuose problemą siūloma spręsti pagal 3 politikos 
pasirinkimo galimybę – „kandidatams nustatyto įpareigojimo pateikti kilmės valstybės 
narės kompetentingos administracinės institucijos pažymą, patvirtinančią, kad jiems 
neatimta teisė būti kandidatu, panaikinimas ir oficialios deklaracijos, kurią kandidatai 
privalo pateikti pagal šiuo metu galiojančio 10 straipsnio 1 dalį, papildymas atitinkamu 
tai patvirtinančiu pareiškimu“.

Įgyvendinus šią politikos pasirinkimo galimybę, labai sumažėtų kliūčių valstybės narės 
piliečiais nesantiems kandidatams, nes iš jų būtų reikalaujama pateikti tik oficialią
deklaraciją (nebereikėtų pateikti valdžios institucijos išduotos pažymos). 

Valstybės narės turėtų galimybę patikrinti oficialios deklaracijos tikslumą pranešdamos 
apie ją kilmės valstybei narei. Apskritai, visuomenei tenkančios siūlomos politikos 
pasirinkimo galimybės išlaidos išliktų nedidelės. 
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Įgyvendinant siūlomą politikos pasirinkimo galimybę, skirtą esamos keitimosi 
informacija sistemos trūkumams šalinti, nebūtų pradėta taikyti priemonių, kuriomis 
siekiama suderinti valstybių narių rinkimų sistemas, arba imtasi bendrų veiksmų, kurie 
viršytų tai, kas būtina tikslams pasiekti. Dėl tarpvalstybinio problemos pobūdžio, t. y. 
per kiekvienus EP rinkimus piliečiams neleidžiama balsuoti ar būti kandidatu daugiau 
nei vienoje valstybėje narėje visoje ES, būtina, kad valstybės narės bendradarbiautų. 

Reikalavimas, kad nebūtų pradėta taikyti priemonių, kuriomis siekiama suderinti 
valstybių narių rinkimų sistemas, arba imtasi bendrų veiksmų, kurie viršytų tai, kas b
ūtina tikslams pasiekti, taip pat taikytinas siūlomai politikos pasirinkimo galimybei, 
kuria siekiama palengvinti administracinę naštą, tenkančią galimiems kandidatams. 
Galimybė patikrinti valstybės narės piliečiais nesančių ES piliečių pateiktas 
deklaracijas tinkamai užtikrintų, kad nei vienas asmuo, kuris laikomas netinkamu būti 
kandidatu vienoje valstybėje narėje, negalėtų būti kandidatu kitoje valstybėje narėje. 
Veiksmų Europos Sąjungos lygiu nebuvimas labai pažeistų ES piliečių teisėtą interesą
tikėtis, kad niekas negali piktnaudžiauti rinkimų sistema balsuodamas du kartus tuose 
pačiuose rinkimuose arba, praradęs teisę būti kandidatu vienoje valstybėje narėje, 
pasinaudoti ja kitoje valstybėje narėje. Siūlomos politikos pasirinkimo galimybės 
atitiktų ES pareigą saugoti piliečių pagrindines teises ir užtikrinti jų apsaugą. 
Įgyvendinant siūlomas politikos pasirinkimo galimybes, bendrais veiksmais atsi
žvelgiama į Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje nustatytą subsidiarumo principą
ir Europos bendrijos steigimo sutarties 5 straipsnyje nustatytą proporcingumo princip
ą. 


