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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų 
remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise pakeitimo
(2009/2134(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Aktą dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine 
visuotine rinkimų teise, pridėtą prie 1976 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimo, su 
pakeitimais1, ypač į jo 14 straipsnį,

– atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Europos Parlamento rinkimų procedūros 
ir ypač į savo 1998 m. liepos 15 d. rezoliuciją2,

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. spalio 11 d. rezoliuciją dėl Europos Parlamento sudėties3,

– atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 14 d. vykusio Europos Vadovų Tarybos susitikimo 
išvadas, pateiktas pirmininkaujančios valstybės,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 39 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 9 ir 10 straipsnius, 14 straipsnio 2 dalį ir 
48 straipsnio 2, 3 ir 4 dalis ir į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 22 ir 
223 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Protokolą (Nr. 7) dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 41 straipsnį, 48 straipsnio 3 dalį ir 74a straipsnį,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A7-0000/2010),

kadangi:

A. Parlamentas turi teisę inicijuoti savo rinkimų procedūros reformą ir duoti pritarimą šiuo 
klausimu,

B. Parlamentas turi teisę inicijuoti savo sudėties pakeitimus ir duoti pritarimą šiuo klausimu,

C. Parlamentas turi teisę inicijuoti Sutarčių peržiūrą,

D. Parlamentas tiesiogiai renkamas kas penkerius metus nuo 1979 m. ir per tą laikotarpį, 
ypač įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, padidėjo jo galios ir įtaka,

E. net ir nesusitarus dėl vienodos rinkimų procedūros šiuo laikotarpiu palaipsniui 
                                               
1 Tarybos sprendimas 76/787/EAPB, EEB, Euratomas (OL L 278, 1976 10 8, p. 1) su pakeitimais, padarytais 
Tarybos sprendimu 93/81/Euratomas, EAPB, EEB (OL L 33, 1993 2 9, p. 15) ir Tarybos 
sprendimu 2002/772/EB, Euratomas (OL L 283, 2002 10 21, p. 1).
2 OL C 292, 1998 9 21, p. 66.
3 OL C 227 E, 2008 9 4, p. 132.
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suvienodėjo rinkimų sistemos, ypač 1999 m. visur įvedus proporcinio atstovavimo 
sistemą, oficialiai sukūrus ES lygmens politines partijas1 ir panaikinus dvigubą mandatą2,

F. Europos Sąjungos pilietybės sąvoka, oficialiai tapusi konstitucinės sistemos dalimi 
1993 m. Mastrichto sutartyje, apėmė teisę tam tikromis sąlygomis dalyvauti Europos 
Parlamento ir savivaldos rinkimuose ne savo valstybėje narėje, ir pagal Pagrindinių teisių 
chartiją, kuri įsigaliojus Lisabonos sutarčiai tapo teisiškai privaloma, ši teisė ir kitos 
pilietinės teisės buvo dar labiau sutvirtintos,

G. Parlamento demokratinė funkcija ribotai pripažįstama visuomenėje, Europos lygmens 
politinės partijos tik pradeda vystytis, rinkimų kampanijos tebėra daugiau nacionalinio, o 
ne Europos masto, ir žiniasklaida reguliariai neteikia informacijos apie Parlamentą,

H. bendras dalyvavimas Parlamento rinkimuose nuo 1979 m. iki 2009 m. nuolat krito – nuo 
63 proc. iki 43 proc.,

I. valstybių narių naudojamos Europos Parlamento rinkimų sistemos šiek tiek skiriasi ir šie 
skirtumai visų pirma susiję su rinkimų apygardų organizavimu ir pirmenybiniu balsavimu, 
bet taip ir su priemonėmis, kuriomis siekiama užtikrinti didesnį atstovavimą moterims ir 
tautinėms mažumoms,

J. mažai ES piliečių, gyvenančių ne savo valstybėse narėse, balsuoja Europos Parlamento 
rinkimuose, o iškėlusių savo kandidatūras beveik nėra; valstybėse narėse rinkimų teisei 
taikomi apsigyvenimo trukmės reikalavimai ir laikotarpis, po kurio kitose ES valstybėse 
gyvenantys piliečiai netenka teisės balsuoti savo kilmės valstybėje, skirtingi,

K. vadovaujantis Teisingumo Teismo praktika, valstybės narės turi didelę veiksmų laisvę 
nustatydamos, kas gali dalyvauti Europos Parlamento rinkimuose, tačiau jos įpareigotos 
laikytis bendrų ES teisės principų ir negali diskriminuojamai elgtis su skirtingų kategorijų 
ES piliečiais, kurių padėtis vienoda3,

L. naujausias Komisijos pasiūlymas palengvinti ES piliečių, gyvenančių ne savo valstybėse 
narėse, dalyvavimą rinkimuose įstrigo Taryboje4,

M. 27 valstybėse narėse minimalus amžius, kurio sulaukus galima pateikti savo kandidatūrą, 
skiriasi nuo 18 iki 25 metų, o minimalus amžius, kurio sulaukus suteikiama teisė balsuoti, 
 nuo 16 iki 18 metų; svarbu paskatinti jaunus žmones dalyvauti rinkimuose,

                                               
1 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2004/2003 dėl reglamentų, 
reglamentuojančių Europos politines partijas, ir šių partijų finansavimo taisyklių (OL L 297, 2003 11 15, p. 1).
2 Tarybos sprendimas 2002/772/EB, Euratomas, 1 straipsnio 7 dalies b punktas.
3 Byla C-145/04 Ispanija prieš Jungtinę Karalystę [2006], Rink. p. I-7917 (dėl Gibraltaro) ir Byla C-300/04 M. 
G. Eman, O. B. Sevinger prieö  College van burgemeester en wethouders van Den Haag [2006], Rink. p. I-8055 
(dėl Arubos).
4 Žr. 1993 m. gruodžio 6 d. Tarybos direktyvą 93/109/EB, nustatančią išsamias priemones Sąjungos piliečiams, 
gyvenantiems valstybėje narėje ir nesantiems šios valstybės piliečiais, naudotis balsavimo teise ir būti 
kandidatais per Europos Parlamento rinkimus (OL L 329, 1993 12 30, p. 34), ir 2007 m. rugsėjo 26 d. Europos 
Parlamento rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 93/109/EB dėl tam 
tikrų išsamių priemonių Sąjungos piliečiams, gyvenantiems valstybėje narėje ir nesantiems šios valstybės 
piliečiais, naudotis balsavimo teise ir būti kandidatais per Europos Parlamento rinkimus (OL C 219 E, 2008 8 28, 
p. 193).
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N. šiuo metu 35 proc. Europos Parlamento narių yra moterys; reikia imtis priemonių siekiant 
ir toliau mažinti lyčių pusiausvyros trūkumą Parlamente, ypač kalbant apie kai kurių 
valstybių atstovus,

O. tebėra daug kitų su Europos Parlamento rinkimais susijusių klausimų, kuriuos gali reikėti 
persvarstyti, įskaitant rinkiminių slenksčių, elektroninio balsavimo, EP narių įgaliojimų 
patikrinimo ir laisvų vietų užpildymo klausimus,

P. Parlamentas paragino Tarybą perkelti rinkimų datą į gegužės mėn., kad būtų galima geriau 
pasirengti siekiant paspartinti naujo Komisijos pirmininko rinkimus bei išvengti kai 
kuriuose valstybėse narėse prasidedančių vasaros atostogų1,

Q. valstybėms narėms skirtos vietos Parlamente turėtų būti reguliariai perskirstomos siekiant 
atsižvelgti į valstybių narių gyventojų demografinius pokyčius ir tiksliai laikytis 
mažėjančio proporcingumo principo; galbūt įmanoma susitarti dėl nepolitizuotos 
matematinės formulės, kuri būtų grindžiama Sutartyse ir Akte nustatytais kriterijais2,  

R. Parlamentas neturi savarankiškos sistemos, pagal kurią būtų reglamentuojamos narių 
privilegijos ir imunitetai; Taryba anksčiau sutiko išnagrinėti Parlamento prašymą 
peržiūrėti 1965 m. Privilegijų ir imunitetų protokolą, kai tik įsigalios EP narių statutas3,

S. nors Taryba anksčiau sutiko nuolat peržiūrėti 1976 m. Aktą, paskutinė oficiali Parlamento 
rinkimų procedūros peržiūra buvo inicijuota tik 1998 m.4,

T. vykdant Parlamento rinkimų procedūrą turi būti laikomasi laisvų, teisingų ir slaptų 
rinkimų praktikos, užtikrinamas bendras atstovavimo proporcingumas ir ši procedūra turi 
būti nuolatinė ir aiški,

U. Parlamento rinkimų sistema grindžiama demokratinio lygybės principo („vienas žmogus –
vienas balsas“) ir valstybių lygybės principo pagal tarptautinę teisę kompromisu, o ES 
sutartyje nustatytas piliečių lygybės principas ir draudžiama diskriminacija dėl pilietybės, 

V. rinkimų procedūros reforma turi būti vykdoma laikantis subsidiarumo ir proporcingumo 
principų ir reikėtų užtikrinti, kad vienoda tvarka nebūtų savitikslė,

W. Parlamentas buvo anksčiau nusprendęs apsvarstyti galimybę dalį Europos Parlamento 
narių išrinkti pagal tarpvalstybinius sąrašus, kadangi manė, kad tai suteiktų rinkimų 
kampanijoms tikrą Europos dimensiją, ypač siekiant užtikrinti pagrindinį vaidmenį 
Europos politinėms partijoms5,

X. ES sutartyje numatyta, kad „politinės partijos Europos lygiu prisideda formuojant europinį
                                               
1 Kaip siūloma 2005 m. gruodžio 1 d. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl Komisijos patvirtinimo gairių 
(OL C 285 E, 2006 11 22, p. 137).
2 Prie Lisabonos sutartį patvirtinusios Tarpvyriausybinės konferencijos baigiamojo akto pridėta Deklaracija 
Nr. 5.
3 2005 m. birželio 3 d. Taryboje posėdžiavusių valstybių narių atstovų pareiškimas.
4 2002 m. vasario 22 d. Tarybos deklaracijoje 6151/02 nuspręsta, kad šio akto nuostatos turėtų būti peržiūrėtos 
prieš antrus Europos Parlamento rinkimus, kurie vyks po to, kai įsigalios 1976 m. Akto pakeitimai, kurie yra šio 
sprendimo dalykas, t. y. iki 2009 m.
5 Paskutinį kartą  minėtojoje 2007 m. spalio 11 d. rezoliucijoje (A. Lamassoure ir A. Severino pranešimas).
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politinį sąmoningumą ir reiškiant Sąjungos piliečių valią“1,

Y. Lisabonos sutartyje pakeičiama formuluotė dėl Parlamento sudėties, t. y. formuluotė, kad 
Parlamentą sudaro „į Bendriją susibūrusių valstybių tautų atstovai“2 pakeista į „Sąjungos 
piliečių atstovai“3,

Z. rengiantis Tarpvyriausybinei konferencijai įprasta sušaukti Konventą ir tai geriausias 
būdas užtikrinti Europos Vadovų Tarybos, Komisijos ir nacionalinių parlamentų 
dalyvavimą diskusijose su Parlamentu klausimais, turinčiais tiesioginio poveikio Sąjungos 
demokratiniam teisėtumui, 

1. priima sprendimą pertvarkyti savo rinkimų procedūrą, siekdamas padidinti Parlamento 
populiarumą visoje Sąjungoje, sumažinti valstybių rinkimų procedūrų skirtumus ir 
padidinti Parlamento atskaitomybę piliečiams, kuriems jis atstovauja;

2. taigi siūlo, kad Parlamento rinkimų procedūra turėtų būti pertvarkyta tinkamu laiku prieš 
2014 m. rinkimų, įskaitant šiuos pertvarkymus:

a) teritorinės rinkimų apygardos regionų pagrindu turėtų būti nustatytos visose 
valstybėse, turinčiose daugiau kaip 20 mln. gyventojų;

b) visose valstybėse turėtų būti nustatytos rinkimų procedūros, pagal kurias rinkėjai 
galėtų pasirinkti balsuoti už partijos sąrašą arba atskirą kandidatą (pirmenybinio 
balsavimo pagal pusiau atvirą sąrašą sistemą),

c) 751 vietos bus perskirstomos prieš kiekvienus rinkimus, jei tai objektyviai pagrįsta 
Eurostato patvirtintais duomenimis; apie perskirstymą bus informuojama mažiausiai 
dvylika mėnesių prieš kadencijos pabaigą;

d) papildomiems 25 Parlamento nariams išrinkti bus sukurta viena, visą Europos 
Sąjungos teritoriją apimanti rinkimų apygarda; tarpvalstybinis sąrašas bus sudaromas 
iš kandidatų, kurie atstovauja bent trečdaliui valstybių, ir bus subalansuotas lyčių 
atžvilgiu; kiekvienas rinkėjas, neskaitant balsų už nacionalinius ar regioninius 
sąrašus, turės vieną balsą už ES sąrašą; balsavimas ES lygmens rinkimų apygardoje 
bus vykdomas pagal pirmenybinio balsavimo pagal pusiau atvirą sąrašą sistemą 
(pagal šią sistemą balsuojama už partijos sąrašą arba už atskirus šiame sąraše 
esančius kandidatus); vietos bus paskirstomos pagal Sainte-Laguë metodą4;

e) kandidatai gali tuose pačiuose rinkimuose iškelti savo kandidatūrą ir ES masto 
apygardoje, ir nacionalinėje ar regioninėje rinkimų apygardose; kandidatai, kurie 
oficialiai gyvena keliose valstybėse, ir kandidatai, turintys dvigubą pilietybę ir 
įregistruoti atitinkamuose rinkėjų sąrašuose, galės būti įtraukti į keletą nacionalinių 
ar regioninių kandidatų sąrašų tuose pačiuose rinkimuose;

                                               
1 ES sutarties 10 straipsnio 4 dalis.
2 Europos bendrijos steigimo sutarties 189 straipsnis.
3 ES sutarties 14 straipsnio 2 dalis.
4 Sainte-Laguë metode naudojami dalikliai 1, 3, 5, 7 ir t. t., jis buvo taikomas 2009 m. Europos Parlamento 
rinkimų metu Vokietijoje, Latvijoje ir Švedijoje. Jį taikant gaunami šiek tiek proporcingesni rezultatai negu 
pagal d'Hondto metodą.
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f) ES lygmeniu įsteigiama rinkimų komisija, kad galėtų reguliuoti rinkimų vykdymą 
pagal ES masto kandidatų sąrašą ir patikrinti šių rinkimų rezultatus; rinkimų komisiją 
sudarys Parlamento, Komisijos ir valstybių narių atstovai;

g) balsavimas vyks tik šeštadieniais ir sekmadieniais;

h) rinkimų data bus perkelta iš birželio mėnesio į gegužės mėnesį;

i) minimalus amžius, kurio sulaukus galima balsuoti Europos Parlamento rinkimuose, 
bus 16 metų; minimalus amžius, kurio sulaukus galima pateikti savo kandidatūrą, bus 
18 metų;

3. pritaria tam, kad 2014 m. rinkimuose būtų panaudotos elektroninio balsavimo 
technologijos, jei bus užtikrintas elektroninio balsavimo patikimumas techniniu ir teisiniu 
požiūriu;

4. ragina valstybes ir politines partijas labiau remti moterims ir tautinėms mažumoms 
atstovaujančius kandidatus ir ES, ir nacionaliniu lygmenimis;

5. ragina Tarybą, Komisiją ir valstybes dėti daugiau pastangų siekiant padėti ne savo 
valstybėje narėje gyvenantiems ES piliečiams dalyvauti Europos Parlamento rinkimuose 
gyvenamosios vietos šalyje;

6. ragina valstybes suderinti savo taisykles dėl piliečių, gyvenančių kitose valstybėse narėse, 
balsavimo teisės nacionalinių parlamentų rinkimuose atėmimo; ragina panašaus požiūrio 
valstybes stiprinti savo dvišalį bendradarbiavimą ir nustatyti abipuses teises balsuoti 
nacionaliniuose rinkimuose;

7. pakartoja savo seniai pareikštą prašymą iš dalies pakeisti 1965 m. Privilegijų ir imunitetų 
protokolą, siekiant nustatyti visiems Europos Parlamento nariams vienodai taikomą 
viršvalstybinę sistemą1;

8. pateikia Tarybai šiuos pasiūlymus dėl Sutarčių ir Akto keitimo;

9. siūlo, kad Konvente, kuriam būtų pavesta apsvarstyti visus klausimus, susijusius su 
Europos Parlamento veiklos teisėtumo ir veiksmingumo stiprinimu, būtų pasirengta 
Tarpvyriausybinei konferencijai;

10. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių 
parlamentams ir vyriausybėms.

                                               
1 2006 m. liepos 6 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Protokolo dėl privilegijų ir imunitetų pakeitimo 
(OL C 303 E, 2006 12 13, p. 830), kurioje Parlamentas patvirtino savo ketinimą naudoti Parlamento narių statutą 
kaip dalinį siūlomos peržiūros pagrindą (2003 m. birželio 3 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos 
Parlamento narių statuto priėmimo (OL C 68 E, 2004 3 18, p. 115)).
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I PRIEDAS − Pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo priimamos nuostatos, 
keičiančios 1976 m. rugsėjo 20 d. Aktą dėl Europos Parlamento narių rinkimų 

remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise, projektas

TARYBA,

atsižvelgdama į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 223 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pasiūlymą,

atsižvelgdama į Parlamento pritarimą,

kadangi:

1) Sutarties nuostatos dėl rinkimų tvarkos turėtų būti įgyvendintos,

PATVIRTINO prie sprendimo pridedamas nuostatas, kurias ji rekomenduoja valstybėms 
narėms priimti pagal savo atitinkamas konstitucines nuostatas.

Šis sprendimas ir prie jo pridedamos nuostatos yra skelbiamos Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Valstybės narės Tarybos generaliniam sekretoriui nedelsdamos praneša, kada jos pagal savo 
atitinkamas konstitucines nuostatas bus atlikusios reikalingas procedūras prie šio sprendimo 
pridedamoms nuostatoms priimti.

Pakeitimai įsigalioja pirmąją kito mėnesio nuo šio sprendimo nuostatų priėmimo pagal 
atitinkamas valstybių narių konstitucines nuostatas dieną. 
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Pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo projekto priedas – Akto, keičiančio 1976 m. 
rugsėjo 20 d. Aktą dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine 

visuotine rinkimų teise (1976 m. rinkimų aktą), projektas1

Pakeitimas 1

1976 m. rinkimų aktas
1 straipsnio 1 dalis

1976 m. rinkimų aktas Pakeitimas

1. Kiekvienoje valstybėje narėje Europos 
Parlamento nariai renkami remiantis 
proporcingu atstovavimu, taikant kandidatų 
sąrašo arba vieno perleidžiamo balso sistemą.

1. Europos Parlamento nariai, kaip 
Sąjungos piliečių atstovai, renkami 
remiantis proporcingu atstovavimu, 
taikant kandidatų sąrašo arba vieno 
perleidžiamo balso sistemą.

Or. en

Pakeitimas 2

1976 m. rinkimų aktas
1 straipsnio 2 dalis

1976 m. rinkimų aktas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali leisti balsuoti pagal 
pirmenybinio sąrašo sistemą laikantis jų 
priimtos tvarkos.

2. Taikoma pusiau atvirų sąrašų sistema, 
pagal kurią rinkėjai gali rinktis 
kandidatus iš sąrašo, kuriam teikia 
pirmenybę.

Or. en

                                               
1 Šiame dokumente pateikti pakeitimai pagrįsti suvestine redakcija, kurią parengė Europos Parlamento Teisės 
tarnyba, remdamasi Aktu dėl atstovų į Europos Parlamentą rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 
(OL L 278, 1976 10 8, p. 5) su pakeitimais, padarytais Sprendimu 93/81/Euratomas, EAPB, EEB, keičiančiu 
Aktą dėl atstovų į Europos Parlamentą rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise, pridėtą prie 1976 m. 
rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimo 76/787/EAPB, EEB, Euratomas (OL L 33, 1993 2 9, p. 15), ir 2002 m. 
birželio 25 d. ir rugsėjo 23 d. Tarybos sprendimu 2002/772/EB, Euratomas (OL L 283, 2002 10 21, p. 1). Ši 
suvestinė redakcija skiriasi nuo Europos Sąjungos oficialių leidinių biuro parengtos suvestinės redakcijos 
(CONSLEG. 1976X1008-23/09/2002) dviem atžvilgiais: ji papildyta 6 straipsnio 1 dalies įtrauka „ – Regionų 
komiteto nario“, kuri padaryta atsižvelgiant į Amsterdamo sutarties (OL C 340, 1997 11 10) 5 straipsnį ir jos 
straipsniai bei priedai iš naujo sunumeruoti pagal Tarybos sprendimo 2002/772/EB, Euratomas, 2 straipsnio 
1 dalies nuostatas.
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Pakeitimas 3

1976 m. rinkimų aktas
2 straipsnis

1976 m. rinkimų aktas Pakeitimas

Atsižvelgdama į savo ypatingą nacionalinę 
padėtį, kiekviena valstybė narė gali sudaryti 
rinkimų į Europos Parlamentą rinkimų 
apygardas arba kitaip padalyti savo rinkimų 
teritoriją iš esmės nepažeisdama 
proporcinio balsavimo sistemos pobūdžio.

1. Kiekviena valstybė narė gali sudaryti 
rinkimų į Europos Parlamentą 
apygardas teritoriniu pagrindu. 

2. Bent dvidešimt milijonų gyventojų 
turinčios valstybės padalija savo rinkimų 
teritoriją į keletą regioninių rinkimų 
apygardų.
3. Rinkimų apygardos sudaromos iš 
esmės nepažeidžiant proporcingo 
balsavimo sistemos pobūdžio.

Or. en

4 pakeitimas

1976 m. rinkimų aktas
2a straipsnis (naujas)

1976 m. rinkimų aktas Pakeitimas

2a straipsnis
1. Pagal 2 straipsnio nuostatas iš viso 
išrenkamas 751 Parlamento narys. 
Atstovavimas pagrįstas mažėjančio 
proporcingumo principu, o vienai 
valstybei narei tenka ne mažiau kaip šeši 
Parlamento nariai. Jokiai valstybei narei 
neskiriamos daugiau kaip devyniasdešimt 
šešios vietos.
2. Siekiant užtikrinti, kad vietos 
valstybėms narėms būtų paskirstytos 
pagal mažėjančio proporcingumo 
principą, santykis tarp kiekvienos 
valstybės narės gyventojų skaičiaus ir tos 
valstybės narės vietų skaičiaus turi kisti 
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atsižvelgiant į atitinkamų valstybių narių 
gyventojų skaičių taip, kad kiekvienas 
daugiau gyventojų turinčios valstybės 
narės Europos Parlamento narys 
atstovautų daugiau piliečių nei mažiau 
gyventojų turinčios valstybės narės 
Europos Parlamento narys, ir atvirkščiai, 
kad nė viena mažiau gyventojų turinti 
valstybė narė neturėtų daugiau vietų 
Europos Parlamente nei daugiau 
gyventojų turinti valstybė narė.
3. Šių vietų paskirstymas valstybėms 
narėms persvarstomas per kiekvieno 
Parlamento kadenciją. Komisijai 
pasiūlius ir Parlamentui pritarus, Taryba 
priima sprendimą, kuriuo nustatoma 
nauja Parlamento sudėtis. Sprendimas 
priimamas ne vėliau kaip likus dvylikai 
mėnesių iki kadencijos pabaigos.

Or. en

Pakeitimas 5

1976 m. rinkimų aktas
2 b straipsnis (naujas)

1976 m. rinkimų aktas Pakeitimas

2b straipsnis
1. Nepažeidžiant 2 ir 2a straipsnių, 
sudaroma visą Europos Sąjungos 
teritoriją apimanti papildoma rinkimų 
apygarda.
2. Pagal šio straipsnio nuostatas 
išrenkami dvidešimt penki Parlamento 
nariai.
3. Įsteigiama rinkimų komisija, kuriai 
pavedama vykdyti rinkimų procesą 
Europos Sąjungos rinkimų apygardoje ir 
jį tikrinti. Komisiją sudaro Europos 
Parlamento, Komisijos ir kiekvienos 
valstybės narės atstovai.
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4. Europos politinių partijų pateikti ES 
kandidatų sąrašai laikomi tinkamais tik 
tuo atveju, jeigu:
a) jie sudaryti iš kandidatų, kurie nuolat 
gyvena bent trečdalyje valstybių narių, ir 
b) užtikrinama lyčių pusiausvyra.
5. Kiekvienas rinkėjas turi vieną 
papildomą balsą, kurį gali atiduoti į ES 
sąrašą įtrauktam kandidatui, kuriam jis 
teikia pirmenybę. Vietos paskirstomos 
pagal Sainte-Laguë metodą.
6. Išsami rinkimų Europos Sąjungos 
rinkimų apygardoje tvarka, įskaitant 
įgaliojimų perdavimą rinkimų komisijai, 
nustatoma įgyvendinimo priemonėse, 
kurios bus priimtos pagal 14 straipsnio 
nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 6

1976 m. rinkimų aktas
3 straipsnis

1976 m. rinkimų aktas Pakeitimas

Valstybės narės gali nustatyti minimalią 
vietų pasiskirstymo ribą. Nacionaliniu 
lygiu ši riba negali viršyti 5 % atiduotų 
balsų.

1. Valstybės narės gali nustatyti minimalią 
vietų, paskirstomų nacionalinėse ir 
regioninėse rinkimų apygardose, 
pasiskirstymo ribą. Nacionaliniu lygiu ši 
riba negali viršyti 5 proc. atiduotų balsų.

2. Vietų pasiskirstymui iš Europos 
Sąjungos rinkimų apygardos minimali 
riba netaikoma.

Or. en

Pakeitimas 7

1976 m. rinkimų aktas
4 straipsnis
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1976 m. rinkimų aktas Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė gali nustatyti 
kandidatų kampanijos išlaidų ribas.

Valstybės narės ir rinkimų komisija 
nustato kandidatų ir partijų kampanijos 
išlaidų ribas.

Or. en

Pakeitimas 8

1976 m. rinkimų aktas
5 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

1976 m. rinkimų aktas Pakeitimas

Ji gali būti pratęsta arba sutrumpinta pagal 
10 straipsnio 2 dalies antrosios pastraipos 
nuostatas.

Ji gali būti pratęsta arba sutrumpinta pagal 
11 straipsnio 2 dalies antrosios pastraipos 
nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 9

1976 m. rinkimų aktas
6 straipsnis

1976 m. rinkimų aktas Pakeitimas

1. Europos Parlamento nariai balsuoja 
individualiai ir asmeniškai. Jie negali būti 
varžomi jokių nurodymų ir negali turėti 
įpareigojančio mandato.

Europos Parlamento nariai turi teises ir 
pareigas, nustatytas Parlamento narių 
statute ir Protokole dėl Europos Bendrijų 
privilegijų ir imunitetų.

2. Europos Parlamento nariai naudojasi 
privilegijomis ir imunitetais, taikytinais 
jiems remiantis 1965 m. balandžio 8 d.
Protokolu dėl Europos Bendrijų privilegijų 
ir imunitetų.

Or. en
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Pakeitimas 10

1976 m. rinkimų aktas
7 straipsnio 1 dalies pirma a įtrauka (nauja)

1976 m. rinkimų aktas Pakeitimas

– nacionalinio arba regioninio 
parlamento nario,

Or. en

Pakeitimas 11

1976 m. rinkimų aktas
7 straipsnio 2 dalis

1976 m. rinkimų aktas Pakeitimas

2. Nuo 2004 m. Europos Parlamento 
rinkimų Europos Parlamento narių 
pareigos yra nesuderinamos su 
nacionalinio parlamento nario 
pareigomis.

Išbraukta.

Nukrypstant nuo šios taisyklės ir 
nepažeidžiant 3 dalies:
− Airijos nacionalinio parlamento nariai, 
išrinkti į Europos Parlamentą per 
vėlesnius rinkimus, gali turėti dvigubą 
mandatą iki kitų rinkimų į Airijos 
nacionalinį parlamentą; tuo laiku 
taikoma šios dalies pirmoji pastraipa;
− Jungtinės Karalystės Parlamento 
nariai, kurie kartu yra Europos 
Parlamento nariai, penkerių metų 
kadencijos, prasidėjusios iki 2004 m. 
rinkimų į Europos Parlamentą, metu gali 
turėti dvigubą mandatą iki 2009 m. 
rinkimų į Europos Parlamentą; tuo laiku 
taikoma šios dalies pirmoji pastraipa.

Or. en
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Pakeitimas 12

1976 m. rinkimų aktas
7 straipsnio 4 dalis

1976 m. rinkimų aktas Pakeitimas

4. Europos Parlamento nariai, kuriems per 
5 straipsnyje nurodytą penkerių metų 
laikotarpį tampa taikytinos 1, 2 ir 3 dalių 
nuostatos, pakeičiami pagal 13 straipsnio 
nuostatas.

4. Europos Parlamento nariai, kuriems per 
5 straipsnyje nurodytą penkerių metų 
laikotarpį tampa taikytinos 1 arba 3 dalių 
nuostatos, pakeičiami pagal 13 straipsnio 
nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 13

1976 m. rinkimų aktas
9 a straipsnis (naujas)

1976 m. rinkimų aktas Pakeitimas

9a straipsnis
Rinkėjai įgyja teisę balsuoti Europos 
Parlamento rinkimuose sulaukę 16 metų.
Kandidatai įgyja teisę pateikti savo 
kandidatūrą Europos Parlamento 
rinkimuose sulaukę 18 metų.

Or. en

Pakeitimas 14

1976 m. rinkimų aktas
9 b straipsnis (naujas)

1976 m. rinkimų aktas Pakeitimas

9b straipsnis
Kandidatai gali tuose pačiuose 
rinkimuose būti įrašyti į ES sąrašą ir į 
sąrašą vienoje ar keliose valstybėse 
narėse.
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Or. en

Pakeitimas 15

1976 m. rinkimų aktas
10 straipsnio 1 dalis

1976 m. rinkimų aktas Pakeitimas

1. Rinkimai į Europos Parlamentą vyksta 
kiekvienos valstybės narės nustatytą dieną 
ir nustatytu laiku; visose valstybėse narėse 
ši data nustatoma tuo pat laikotarpiu nuo 
ketvirtadienio ryto iki kito sekmadienio.

1. Rinkimų į Europos Parlamentą dienos –
gegužės mėnesio šeštadienis ir 
sekmadienis. 

Or. en

Pakeitimas 16

1976 m. rinkimų aktas
11 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Or. en

                                               
1 Oficialiajame leidinyje paskelbtose Sprendimo 2002/772/EB, Euratomas, redakcijose, išskyrus versijas anglų ir 
ispanų kalbomis, nurodyta, kad šis laikotarpis yra vieneri metai.

1976 m. rinkimų aktas Pakeitimas

Jeigu tuo laikotarpiu neįmanoma surengti 
rinkimų Bendrijoje, Taryba, pasitarusi su 
Europos Parlamentu, likus ne mažiau kaip 
mėnesiui1 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.

Jeigu tuo laikotarpiu neįmanoma surengti 
rinkimų Sąjungoje, Taryba, Parlamentui
pritarus, likus ne mažiau kaip metams 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.
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Pakeitimas 17

1976 m. rinkimų aktas
12 straipsnis

1976 m. rinkimų aktas Pakeitimas

Europos Parlamentas tikrina Europos 
Parlamento narių įgaliojimus. Tam 
Parlamentas atsižvelgia į valstybių narių
oficialiai paskelbtus rezultatus ir priima 
sprendimus dėl bet kokių ginčų, kurie gali 
kilti dėl šio akto nuostatų, išskyrus ginčus, 
kylančius dėl nacionalinių nuostatų, 
susijusių su Aktu.

Europos Parlamentas tikrina Parlamento 
narių įgaliojimus remdamasis 2b 
straipsnio 3 dalyje nurodytos rinkimų 
komisijos ir valstybių narių oficialiai 
paskelbtais rezultatais.

Or. en

Pakeitimas 18

1976 m. rinkimų aktas
13 straipsnis

1976 m. rinkimų aktas Pakeitimas

1. Laisva vieta atsiranda, kai dėl 
atsistatydinimo, mirties ar mandato 
netekimo pasibaigia Europos Parlamento 
nario mandatas.

Laisva vieta atsiranda, kai dėl 
atsistatydinimo, mirties ar mandato 
netekimo pasibaigia Europos Parlamento 
nario mandatas.

2. Atsižvelgdama į kitas šio Akto 
nuostatas, kiekviena valstybė narė nustato 
atitinkamą tvarką, kad per 5 straipsnyje 
nurodytą penkerių metų kadenciją 
atsiradusi laisva vieta būtų užimta 
likusiam tos kadencijos laikui.
3. Jei valstybės narės teisėje yra tikslios 
Europos Parlamento mandato netekimą 
reglamentuojančios nuostatos, šis 
mandatas nustoja galioti pagal tas teisines 
nuostatas. Kompetentingos nacionalinės 
institucijos apie jas praneša Europos 
Parlamentui.
4. Jeigu laisva vieta atsiranda dėl 
atsistatydinimo ar mirties, Europos 
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Parlamento Pirmininkas nedelsdamas 
apie tai informuoja suinteresuotos 
valstybės narės kompetentingas 
institucijas.

Or. en

Pakeitimas 19

1976 m. rinkimų aktas
13 a straipsnis (naujas)

1976 m. rinkimų aktas Pakeitimas

13a straipsnis
1. Jeigu Parlamento nariai išrinkti 
valstybėse narėse, kiekviena valstybė narė, 
atsižvelgdama į kitas šio Akto nuostatas, 
nustato atitinkamą tvarką, kad per 
5 straipsnyje nurodytą penkerių metų 
kadenciją atsiradusi laisva vieta būtų 
užimta likusiam tos kadencijos laikui.
2. Jeigu valstybės narės teisėje yra tikslios 
toje valstybėje narėje išrinkto Europos 
Parlamento nario mandato netekimą 
reglamentuojančios nuostatos, tas 
mandatas nustoja galioti pagal šias 
teisines nuostatas. Kompetentingos 
nacionalinės institucijos apie jas praneša 
Europos Parlamentui.
3. Jeigu valstybėse narėse išrinkto 
Parlamento nario vieta atsilaisvina jam 
atsistatydinus ar dėl jo mirties, Europos 
Parlamento pirmininkas nedelsdamas 
apie tai informuoja suinteresuotos 
valstybės narės kompetentingas 
institucijas.

Or. en

(Šioje pataisoje iš dalies pakartotos 1976 m. rinkimų akto 13 straipsnio 2, 3 ir 4 dalių 
formuluotės. Žr. 13 straipsnio pakeitimą.)
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Amendment 20

1976 m. rinkimų aktas
13 b straipsnis (naujas)

1976 m. rinkimų aktas Pakeitimas

13b straipsnis
1. Jeigu Parlamento nariai išrinkti 
Europos Sąjungos rinkimų apygardoje, 
2b straipsnio 3 dalyje nurodyta rinkimų 
komisija, atsižvelgdama į kitas šio Akto 
nuostatas, imasi atitinkamų priemonių, 
kad per 5 straipsnyje nurodytą penkerių 
metų kadenciją atsiradusi laisva vieta 
būtų užimta likusiam tos kadencijos 
laikui.
2. Jei Sąjungos teisėje yra tikslios pagal 
ES sąrašą išrinkto Europos Parlamento 
nario mandato netekimą 
reglamentuojančios nuostatos, tas 
mandatas nustoja galioti pagal šias 
teisines nuostatas. Rinkimų komisija 
apie jas praneša Europos Parlamentui.
3. Jeigu vieta pagal ES sąrašą 
atsilaisvina jam atsistatydinus ar dėl jo 
mirties, Europos Parlamento 
pirmininkas nedelsdamas apie tai 
informuoja rinkimų komisiją.

Or. en

Pakeitimas 21

1976 m. rinkimų aktas
13 c straipsnis (naujas)

1976 m. rinkimų aktas Pakeitimas

13c straipsnis
Europos Parlamentas priima sprendimus 
dėl bet kokių ginčų, kurių gali kilti dėl šio 
Akto nuostatų ir kurie yra susiję su 
Sąjungos teise.
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Or. en

Pakeitimas 22

1976 m. rinkimų aktas
14 straipsnis

1976 m. rinkimų aktas Pakeitimas

Jeigu būtina priimti priemones šiam aktui 
įgyvendinti, Taryba, pirmiausia pasistengusi 
pasiekti susitarimą su Europos Parlamentu 
taikinimo komitete, kurį sudaro Tarybos ir 
Europos Parlamento atstovai, veikdama 
vieningai pagal Europos Parlamento 
pasiūlymą, pasitarusi su Komisija, priima 
tokias priemones.

Taryba pagal Europos Parlamento 
pasiūlymą, pasitarusi su Komisija ir gavusi 
Europos Parlamento pritarimą, 
kvalifikuotąja balsų dauguma priima 
priemones šiam Aktui įgyvendinti.

Or. en

Pakeitimas 23

1976 m. rinkimų aktas
15 straipsnio antra pastraipa

1976 m. rinkimų aktas Pakeitimas

I ir II priedai yra neatskiriama šio Akto 
dalis.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 24

1976 m. rinkimų aktas
15 straipsnio antra a pastraipa (nauja)

1976 m. rinkimų aktas Pakeitimas

Pagal stojimo sutartis šio Akto tekstai 
čekų, bulgarų, estų, vengrų, latvių, 
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lietuvių, maltiečių, lenkų, rumunų, 
slovakų ir slovėnų kalbomis taip pat yra 
autentiški.

Or. en

Pakeitimas 25

1976 m. rinkimų aktas
I PRIEDAS

1976 m. rinkimų aktas Pakeitimas

I PRIEDAS Išbraukta.
Jungtinė Karalystė taiko šio akto nuostatas 
tik Jungtinės Karalystės atžvilgiu.

Or. en

Pakeitimas 26

1976 m. rinkimų aktas
II PRIEDAS

1976 m. rinkimų aktas Pakeitimas

II PRIEDAS Išbraukta.
Deklaracija dėl 14 straipsnio

Dėl tvarkos, kurios turi laikytis taikinimo 
komitetas, susitarta taikyti 1975 m. 
kovo 4 d. Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos jungtinėje deklaracijoje 
nustatytos tvarkos 5, 6 ir 7 dalių 
nuostatas1.
_____________________________
1 OL C 89, 1975 4 22, p. 1.

Or. en
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II PRIEDAS – Prie 1976 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimo pridėto Akto dėl 
atstovų į Europos Parlamentą rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų 

teise ir paskesnių jo pakeitimų suvestinė redakcija

AKTAS1

dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise

1 straipsnis

1. Kiekvienoje valstybėje narėje Europos Parlamento nariai renkami remiantis proporcingu 
atstovavimu, taikant kandidatų sąrašo arba vieno perleidžiamo balso sistemą.

2. Valstybės narės gali leisti balsuoti pagal pirmenybinio sąrašo sistemą laikantis jų 
priimtos tvarkos.

3. Rinkimai vyksta remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise, yra laisvi ir slapti.

2 straipsnis

Atsižvelgdama į savo ypatingą nacionalinę padėtį, kiekviena valstybė narė gali sudaryti 
rinkimų į Europos Parlamentą rinkimų apygardas arba kitaip padalyti savo rinkimų teritoriją 
iš esmės nepažeisdama proporcinio balsavimo sistemos pobūdžio.

3 straipsnis

Valstybės narės gali nustatyti minimalią vietų pasiskirstymo ribą. Nacionaliniu lygiu ši riba 
negali viršyti 5 % atiduotų balsų.

4 straipsnis

Kiekviena valstybė narė gali nustatyti kandidatų kampanijos išlaidų ribas.

5 straipsnis

1. Penkerių metų kadencija, kuriai išrenkami Europos Parlamento nariai, prasideda 
prasidėjus pirmajai po kiekvienų rinkimų sesijai.

Ji gali būti pratęsta arba sutrumpinta pagal 10 straipsnio 2 dalies antrosios pastraipos 
nuostatas.
                                               
1 N.B.: šis dokumentas – suvestinė redakcija, kurią parengė Europos Parlamento Teisės tarnyba, remdamasi 
Aktu dėl atstovų į Europos Parlamentą rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise (OL L 278, 
1976 10 8, p. 5) su pakeitimais, padarytais Sprendimu 93/81/Euratomas, EAPB, EEB, keičiančiu Aktą dėl 
atstovų į Europos Parlamentą rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise, pridėtą prie 1976 m. 
rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimo 76/787/EAPB, EEB, Euratomas (OL L 33, 1993 2 9, p. 15), ir 2002 m. 
birželio 25 d. ir rugsėjo 23 d. Tarybos sprendimu 2002/772/EB, Euratomas (OL L 283, 2002 10 21, p. 1). Ji 
skiriasi nuo Europos Sąjungos oficialių leidinių biuro parengtos suvestinės redakcijos (CONSLEG. 1976X1008-
23/09/2002) dviem atžvilgiais: ji papildyta 6 straipsnio 1 dalies įtrauka „ – Regionų komiteto nario“, kuri 
padaryta atsižvelgiant į Amsterdamo sutarties (OL C 340, 1997 11 10) 5 straipsnį ir jos straipsniai bei priedai iš 
naujo sunumeruoti pagal Tarybos sprendimo 2002/772/EB, Euratomas, 2 straipsnio 1 dalies nuostatas.
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2. Kiekvieno nario kadencija prasideda ir baigiasi tuo pat metu, kaip ir 1 dalyje nurodytas 
laikotarpis.

6 straipsnis

1. Europos Parlamento nariai balsuoja individualiai ir asmeniškai. Jie negali būti varžomi 
jokių nurodymų ir negali turėti įpareigojančio mandato.

2. Europos Parlamento nariai naudojasi privilegijomis ir imunitetais, taikytinais jiems 
remiantis 1965 m. balandžio 8 d. Protokolu dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų.

7 straipsnis

1. Europos Parlamento narių pareigos yra nesuderinamos su šiomis pareigomis:

 valstybės narės vyriausybės nario,

 Europos Bendrijų Komisijos nario,

 teisėjo, generalinio advokato arba registratoriaus Europos Bendrijų Teisingumo Teisme 
arba Pirmosios instancijos teisme,

 Europos centrinio banko Vykdomosios valdybos nario,

 Europos Bendrijų Audito Rūmų nario,

 Europos Bendrijų ombudsmeno,

 Europos bendrijos ir Europos atominės energijos bendrijos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komiteto nario,

 Regionų komiteto nario,

 komitetų ar kitų įstaigų, kurios įsteigtos pagal Europos bendrijos ir Europos atominės 
energijos bendrijos steigimo sutartis, kad valdytų Bendrijų lėšas arba atliktų nuolatinę 
tiesioginę administracinę užduotį, nario,

 Europos investicijų banko direktorių valdybos, valdymo komiteto arba personalo nario,

 Europos Bendrijų institucijose ar prie jų veikiančiose specializuotose įstaigose arba 
Europos centriniame banke oficialiais pareigas einančio pareigūno ar tarnautojo.

2. Nuo 2004 m. Europos Parlamento rinkimų Europos Parlamento narių pareigos yra 
nesuderinamos su nacionalinio parlamento nario pareigomis.

Nukrypstant nuo šios taisyklės ir nepažeidžiant 3 dalies:
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 Airijos nacionalinio parlamento nariai, išrinkti į Europos Parlamentą per vėlesnius 
rinkimus, gali turėti dvigubą mandatą iki kitų rinkimų į Airijos nacionalinį parlamentą; tuo 
laiku taikoma šios dalies pirmoji pastraipa;

 Jungtinės Karalystės Parlamento nariai, kurie kartu yra Europos Parlamento nariai, 
penkerių metų kadencijos, prasidėjusios iki 2004 m. rinkimų į Europos Parlamentą, metu gali 
turėti dvigubą mandatą iki 2009 m. rinkimų į Europos Parlamentą; tuo laiku taikoma šios 
dalies pirmoji pastraipa.

3. Be to, 8 straipsnyje nustatytomis aplinkybėmis kiekviena valstybė narė gali išplėsti su 
nesuderinamumu susijusias nacionalinio lygmens taisykles.

4. Europos Parlamento nariai, kuriems per 5 straipsnyje nurodytą penkerių metų laikotarpį 
tampa taikytinos 1, 2 ir 3 dalių nuostatos, pakeičiami pagal 13 straipsnio nuostatas.

8 straipsnis

Remiantis šio Akto nuostatomis, rinkimų procedūrą kiekvienoje valstybėje narėje 
reglamentuoja jos nacionalinės nuostatos.

Šios nacionalinės nuostatos, kuriose prireikus gali būti atsižvelgta į ypatingą padėtį valstybėse 
narėse, nepažeidžia iš esmės proporcinio balsavimo sistemos pobūdžio.

9 straipsnis

Joks asmuo per tuos pačius Europos Parlamento narių rinkimus negali balsuoti daugiau kaip 
vieną kartą.

10 straipsnis

1. Rinkimai į Europos Parlamentą vyksta kiekvienos valstybės narės nustatytą dieną ir 
nustatytu laiku; visose valstybėse narėse ši data nustatoma tuo pat laikotarpiu nuo 
ketvirtadienio ryto iki kito sekmadienio.

2. Valstybės narės negali oficialiai paskelbti savo balsų skaičiavimo rezultatų, kol baigsis 
balsavimas valstybėje narėje, kurios rinkėjai paskutiniai balsuoja per 1 dalyje nurodytą 
laikotarpį.

11 straipsnis

1. Pasitarusi su Europos Parlamentu, Taryba, veikdama vieningai, nustato rinkimų 
laikotarpį pirmiesiems rinkimams.

2. Paskesni rinkimai vyksta atitinkamu laikotarpiu paskutiniais 5 straipsnyje nurodyto 
penkerių metų laikotarpiu metais.

Jeigu tuo laikotarpiu neįmanoma surengti rinkimų Bendrijoje, Taryba, pasitarusi su Europos 
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Parlamentu, likus ne mažiau kaip mėnesiui1 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.

3. Nepažeidžiant Europos bendrijos steigimo sutarties 196 straipsnio ir Europos atominės 
energijos bendrijos steigimo sutarties 109 straipsnio, Europos Parlamentas nekviečiamas 
susirenka pirmą antradienį praėjus mėnesiui nuo rinkimų laikotarpio pabaigos.

4. Europos Parlamento įgaliojimai baigiasi prasidėjus pirmajam naujojo Europos 
Parlamento posėdžiui.

12 straipsnis

Europos Parlamentas tikrina Europos Parlamento narių įgaliojimus. Tam Parlamentas 
atsižvelgia į valstybių narių oficialiai paskelbtus rezultatus ir priima sprendimus dėl bet kokių 
ginčų, kurie gali kilti dėl šio akto nuostatų, išskyrus ginčus, kylančius dėl nacionalinių 
nuostatų, susijusių su Aktu.

13 straipsnis

1. Laisva vieta atsiranda, kai dėl atsistatydinimo, mirties ar mandato netekimo pasibaigia 
Europos Parlamento nario mandatas.

2. Atsižvelgdama į kitas šio Akto nuostatas, kiekviena valstybė narė nustato atitinkamą 
tvarką, kad per 5 straipsnyje nurodytą penkerių metų kadenciją atsiradusi laisva vieta būtų 
užimta likusiam tos kadencijos laikui.

3. Jei valstybės narės teisėje yra tikslios Europos Parlamento mandato netekimą 
reglamentuojančios nuostatos, šis mandatas nustoja galioti pagal tas teisines nuostatas. 
Kompetentingos nacionalinės institucijos apie jas praneša Europos Parlamentui.

4. Jeigu laisva vieta atsiranda dėl atsistatydinimo ar mirties, Europos Parlamento 
Pirmininkas nedelsdamas apie tai informuoja suinteresuotos valstybės narės kompetentingas 
institucijas.

14 straipsnis

Jeigu būtina priimti priemones šiam aktui įgyvendinti, Taryba, pirmiausia pasistengusi 
pasiekti susitarimą su Europos Parlamentu taikinimo komitete, kurį sudaro Tarybos ir 
Europos Parlamento atstovai, veikdama vieningai pagal Europos Parlamento pasiūlymą, 
pasitarusi su Komisija, priima tokias priemones.

15 straipsnis

                                               
1 Oficialiajame leidinyje paskelbtose Sprendimo 2002/772/EB, Euratomas, redakcijose, išskyrus versijas anglų ir 
ispanų kalbomis, nurodyta, kad šis laikotarpis yra vieneri metai.
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Šis Aktas yra sudarytas airių, anglų, danų, graikų, ispanų, italų, olandų, portugalų, prancūzų, 
suomių, švedų ir vokiečių kalbomis, visi tekstai yra autentiški.

I ir II priedai yra neatskiriama šio Akto dalis.

16 straipsnis

Šio akto nuostatos įsigalioja pirmą kito mėnesio dieną po to, kai bus gautas paskutinis iš 
sprendime nurodytų pranešimų.

Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende september nitten hundrede og
seksoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten September neunzehnhundert-
sechsundsiebzig.

Priimta tūkstantis devyni šimtai septyniasdešimt šeštųjų metų rugsėjo dvidešimtą dieną 
Briuselyje.

Fait à Bruxelles, le vingt septembre mil neuf cent soixante-seize.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an fichiú lá de mhí Mhéan Fómhair, míle
naoi gcéad seachtó a sé.

Fatto a Bruxelles, addì venti settembre millenovecentosettantasei.

Gedaan te Brussel, de twintigste september negentienhonderd zesenze-
ventig.

I PRIEDAS

Jungtinė Karalystė taiko šio akto nuostatas tik Jungtinės Karalystės atžvilgiu.

II PRIEDAS

Deklaracija dėl 14 straipsnio

Dėl tvarkos, kurios turi laikytis taikinimo komitetas, susitarta taikyti 1975 m. kovo 4 d. 
Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos jungtinėje deklaracijoje1 nustatytos tvarkos 5, 6 ir 
7 dalių nuostatas.

                                               
1 OL C 89, 1975 4 22, p. 1.


