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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 dalinio 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 savo 2010 m. gegužės 6 d. rezoliuciją dėl protokolo, kuriuo iš dalies 
keičiamas Protokolas Nr. 36 dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų dėl Europos Parlamento 
sudėties likusiu 2009–2014 m. kadencijos laikotarpiu, projekto. Europos Parlamento 
nuomonė (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 48 straipsnio 3 dalis)4,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 39 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 9 ir 10 straipsnius, 14 straipsnio 2 dalį, 
48 straipsnio 2, 3 ir 4 dalis ir 51 straipsnį ir į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 22, 
223, 225 ir 343 straipsnius, taip pat į Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo 
principų taikymo 3 straipsnį, 

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

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios 
1993 m. gruodžio 6 d. Direktyvą 93/109/EB dėl išsamių priemonių Sąjungos piliečiams, 
gyvenantiems valstybėje narėje ir nesantiems šios valstybės piliečiais, naudotis balsavimo 
teise ir būti kandidatais per Europos Parlamento rinkimus (COM(2006)0791),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 41 straipsnį, 48 straipsnio 3 dalį, 70 straipsnį, 
74a ir 175 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A7-0176/2011),

                                               
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). Žr. I priedą.
2 OL C 292, 1998 9 21, p. 66.
3 OL C 227 E, 2008 9 4, p. 132.
4 OL C 81 E, 2011 3 15, p. 78.
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– atsižvelgdamas į antrąjį Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A7-0000/2011),

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. Lisabonos sutartimi buvo pakeisti Europos Parlamento narių įgaliojimai, pagal kuriuos jie 
tapo tiesioginiais Sąjungos piliečių atstovais1, 

F. net ir nesusitarus dėl vienodos rinkimų procedūros šiuo laikotarpiu palaipsniui 
suvienodėjo rinkimų sistemos, ypač 1999 m. visuotinai priėmus proporcingo atstovavimo 
sistemą, oficialiai sukūrus ES lygmens politines partijas2 ir panaikinus dvigubą mandatą3,

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

H. Parlamento demokratinė funkcija vis dar 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 
Parlamento veiklą,

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

J. mažai Sąjungos piliečių, gyvenančių ne savo valstybėse narėse, balsuoja Europos 
Parlamento rinkimuose, o iškėlusių savo kandidatūras beveik nėra; skiriasi valstybėse 
narėse rinkimų teisei taikomi apsigyvenimo trukmės reikalavimai ir reikalavimai dėl 
laikotarpio, po kurio kitose ES valstybėse gyvenantys piliečiai netenka teisės balsuoti savo 
kilmės valstybėje; be to, valstybių narių keitimasis informacija apie kitų valstybių narių 
piliečius, kurie buvo įrašyti į rinkėjų sąrašus arba buvo kandidatais, nėra veiksmingas,

K. vadovaujantis Teisingumo Teismo praktika, valstybės narės turi didelę veiksmų laisvę 
nustatydamos, kas gali balsuoti Europos Parlamento rinkimuose, tačiau jos įpareigotos 
laikytis bendrų Sąjungos teisės principų ir negali diskriminuojamai elgtis su skirtingų 

                                               
1 Europos Sąjungos Sutarties 10 straipsnio 2 dalis ir 14 straipsnio 2 dalis.
2 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).
3 Tarybos sprendimas 2002/772/EB, Euratomas, 1 straipsnio 7 dalies b punktas.
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kategorijų Sąjungos piliečiais, kurių padėtis vienoda1; be to, nors kiekvienos valstybės 
narės kompetencijai palikta nustatyti savo taisykles dėl pilietybės gavimo arba praradimo, 
tuo pat metu valstybė narė privalo atsižvelgti į Sąjungos pilietybės statusą2,

L. naujausi Komisijos pasiūlymai palengvinti Sąjungos piliečių, gyvenančių ne savo 
valstybėse narėse, dalyvavimą rinkimuose įstrigo Taryboje3,

M. šiuo metu 35 proc. Europos Parlamento narių yra moterys; reikėtų dėti pastangas siekiant 
ir toliau mažinti lyčių pusiausvyros trūkumą Parlamente, ypač kalbant apie kai kurių 
valstybių atstovus,

N. Parlamentas paragino Tarybą perkelti rinkimų datą į gegužės mėn., kad būtų galima geriau 
pasirengti siekiant paspartinti naujo Komisijos pirmininko rinkimus bei išvengti kai 
kuriose valstybėse narėse prasidedančių vasaros atostogų4,

O. pagal Lisabonos sutartį Parlamentas įgaliotas ir privalo inicijuoti sprendimą dėl vietų 
perskirstymo valstybėms narėms pagal privalomą minimalų skaičių, maksimalų skaičių ir 
bendrąjį skaičių, vadovaujantis mažėjančio proporcingumo principu; Parlamentas jau 
nusprendė ištaisyti istorinius vietų paskirstymo netikslumus ir nuolat pritaikyti savo sudėtį 
siekdamas, kad ji atitiktų Sąjungos demografinius ir narystės pokyčius5; be to, manoma, 
kad svarbu, jog Parlamento sudėtis atspindėtų partijų pliuralizmą ir valstybių solidarumą,

P. įstojus Kroatijai bent jau reikės perskirstyti vietas Europos Parlamente per kitus rinkimus, 
kurie vyks 2014 m.,

Q. Parlamentas neturi savarankiškos sistemos, pagal kurią būtų reglamentuojamos narių 
teisinės privilegijos ir imunitetai; Taryba anksčiau sutiko išnagrinėti Parlamento prašymą 
peržiūrėti 1965 m. Protokolą dėl privilegijų ir imunitetų, kai tik bus priimtas EP narių 
statutas6,

R. nors Taryba anksčiau sutiko nuolat peržiūrėti 1976 m. Aktą, paskutinė oficiali Parlamento 
rinkimų procedūros peržiūra buvo inicijuota tik 1998 m.7,

                                               
1 2006 m. rugsėjo 12 d. Teisingumo Teismo sprendimai byloje C-145/04 Ispanija prieö  Jungtinę Karalystę 
[2006], Rink. p. I-7917 (dėl Gibraltaro) ir byloje 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).
2 2010 m. kovo 2 d. Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-135/08 J. Rottmann prieö  Freistaat Bayern
(OL C 113, 2010 5 1, p. 4).
3 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 poziciją dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 93/109/EB 
(OL C 219 E, 2008 8 28, p. 193).
4 Kaip siūloma 2005 m. gruodžio 1 d. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl Europos Komisijos tvirtinimo gairių 
(OL C 285 E, 2006 11 22, p. 137).
5 2007 m. spalio 11 d. rezoliucija dėl Europos Parlamento sudėties (OL C 227 E, 2008 9 4 , p. 132) 
(A. Lamassoure ir A. Severino pranešimas). 
6 2005 m. birželio 3 d. Taryboje posėdžiavusių valstybių narių atstovų pareiškimas.
7 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.
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S. vykdant Parlamento rinkimų procedūrą turi būti laikomasi laisvų, teisingų ir slaptų 
rinkimų praktikos, užtikrinamas bendras atstovavimo proporcingumas ir ši procedūra turi 
būti ilgalaikė ir aiški,

T. Parlamento rinkimų sistema grindžiama demokratinio lygybės principo („vienas žmogus –
vienas balsas“) ir tarptautinėje teisėje pripažįstamo valstybių lygybės principo 
kompromisu, laikomasi Europos Sąjungos Sutartyje nustatyto Sąjungos piliečių lygybės 
principo ir draudžiama diskriminacija dėl pilietybės,

U. rinkimų procedūros reforma turi būti vykdoma laikantis subsidiarumo ir proporcingumo 
principų ir neturėtų būti siekiama nepagrįstai nustatyti vienodos tvarkos,

V. Parlamentas buvo anksčiau nusprendęs apsvarstyti galimybę dalį Europos Parlamento 
narių išrinkti pagal visos Europos sąrašus, kadangi manė, kad tai suteiktų rinkimų 
kampanijoms tikrą Europos matmenį, ypač siekiant užtikrinti pagrindinį vaidmenį 
Europos politinėms partijoms1,

W. jei bus sudaromi visos Europos sąrašai, turi būti išlaikytas svarbiausias rinkimų lygybės 
principas; taigi, Parlamento narių statusas turėtų išlikti lygiavertis, neatsižvelgiant į tai, ar 
jie buvo išrinkti pagal visos Europos, nacionalinius, ar pagal regioninius sąrašus,

X. ES sutartyje numatyta, kad „politinės partijos Europos lygiu prisideda formuojant europinį 
politinį sąmoningumą ir reiškiant Sąjungos piliečių valią“2 ir todėl Parlamentas savo 
2011 metų balandžio 6 d. rezoliucijoje dėl Reglamento (EB) Nr. 2004/2003 dėl 
reglamentų, reglamentuojančių Europos politines partijas, ir šių partijų finansavimo 
taisyklių3, taikymo paragino Komisiją parengti teisės aktus dėl bendro Europos politinių 
partijų ir fondų ES statuso,

1. nusprendė pakeisti EP rinkimų tvarką, siekdamas padidinti Parlamento teisėtumą ir 
veiksmingumą stiprinant Europos demokratinį aspektą ir užtikrinant teisingesnį vietų 
paskirstymą valstybėms pagal Sutarčių nuostatas;

2. siūlo, kad 25 Parlamento nariams išrinkti būtų sukurta viena, visą Europos Sąjungos 
teritoriją apimanti rinkimų apygarda; visos Europos sąrašas būtų sudaromas iš kandidatų, 
kurie atstovauja bent trečdaliui valstybių, ir jį sudarant būtų galima užtikrinti tinkamą 
atstovavimą abiejų lyčių asmenims; kiekvienas rinkėjas, neskaitant balsų už nacionalinius 
ar regioninius sąrašus, turėtų vieną balsą už ES sąrašą; vietos būtų paskirstomos pagal 
d'Hondto metodą netaikant minimalaus skaičiaus; be to, siūlo, kad ES lygmeniu būtų 
įsteigta rinkimų komisija siekiant reguliuoti rinkimų vykdymą ir patikrinti šių rinkimų 
rezultatus pagal visos Europos kandidatų sąrašą;

3. pažymi, kad būtina nuolat persvarstyti Parlamento ir jo rinkimų išlaidas, ir ragina didžiąją 

                                               
1 Paskutinį kartą minėtoje 2007 m. spalio 11 d. EP rezoliucijoje dėl Europos Parlamento sudėties (OL C 227 E, 
2008 9 4, p. 132) (A. Lamassoure ir A. Severino pranešimas).
2 ES sutarties 10 straipsnio 4 dalis.
3 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0143.
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dalį šių reformų įgyvendinti dabartinės biudžeto perspektyvos laikotarpiu1;

4. i) nustato, kad Parlamentas pateikia pasiūlymą dėl sprendimo, kuriuo nustatomas 
751 vietų paskirstymas valstybėms narėms, jei tai objektyviai pagrįsta prieš kiekvienus 
rinkimus Eurostato patvirtintais duomenimis; šis sprendimas turėtų būti patvirtinamas iki 
ketvirtųjų kalendorinių Europos Parlamento kadencijos metų pabaigos;

ii) siūlo dalyvauti dialoge su Europos Vadovų Taryba siekiant išnagrinėti galimybę 
pasiekti susitarimą dėl ilgalaikės ir skaidrios matematinės formulės, pagal kurią 
paskirstomos vietos Parlamente, laikantis Sutartyse numatytų kriterijų ir politinių partijų 
pliuralizmo ir valstybių solidarumo principų;

5. ragina Komisiją pateikti pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo būtų siekiama pagerinti 
valstybių teikiamų duomenų apie gyventojus nuoseklumą ir palyginamumą;

6. nusprendžia perkelti Europos rinkimų datą iš birželio mėnesio į gegužės mėnesį;

7. ragina valstybes ir politines partijas skatinti geriau atstovauti moterims ir mažumoms; 
mano, kad siekiant Sąjungos teisėtumo, Parlamento sudėtis turi atspindėti Europos žmonių 
įvairovę;

8. pabrėžia, kad itin svarbu, jog politinės partijos laikytųsi demokratinių principų parenkant 
kandidatus ir visos Europos, ir nacionaliniu lygmenimis;

9. ragina Tarybą, Komisiją ir valstybes dėti daugiau pastangų siekiant padėti ne savo 
valstybėje narėje gyvenantiems ES piliečiams dalyvauti Europos Parlamento rinkimuose 
gyvenamosios vietos šalyje; atsižvelgdamas į tai, prašo Komisijos pateikti naują 
pasiūlymą persvarstyti Tarybos direktyvą 93/109/EB;

10. primena savo seniai pareikštą prašymą iš dalies pakeisti 1965 m. Protokolą dėl privilegijų 
ir imunitetų siekiant nustatyti visiems Europos Parlamento nariams vienodai taikomą 
viršvalstybinę sistemą2 ir pateikia Tarybai II priede nurodytus pakeitimus;

11. i) ragina pradėti dialogą su Taryba, kuriame dalyvautų Komisija, dėl klausimų, kurie 
iškelti šioje rezoliucijoje, ir dėl visų kitų klausimų, susijusių su Parlamento rinkimų 
tvarka3; pažymi, kad būtina pasiekti sutarimo, ypač dėl reformų laiko, bendro Parlamento 
narių skaičiaus bei vietų Parlamente skyrimo (įskaitant teisinę mažėjančio proporcingumo 
apibrėžtį), taip pat balsavimo sistemos, kuria turėtų būti naudojamasi visos Europos 
lygmens rinkimų apygardoje;

                                               
1 Vidutinė tiesioginė mėnesio išmoka Europos Parlamento nariui, įskaitant atlyginimą neatskaičius mokesčių, 
draudimą, sveikatos priežiūros išlaidas, išmoką bendrosioms išlaidoms apmokėti, mokymo, kelionės išlaidas ir 
dienpinigius, sudaro 24 298 EUR. Vidutinė netiesioginė išmoka Parlamento nario padėjėjų paslaugoms apmokėti 
sudaro 17 283 EUR.
2 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)).
3 Pavyzdžiui, minimalus rinkėjų ir kandidatų amžius, įgaliojimų patikrinimas, laisvų vietų užpildymas, 
kampanijos išlaidų viršutinės ir žemutinės ribos. 
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ii) paveda Parlamento pirmininkui, bendradarbiaujant su Konstitucinių reikalų komiteto 
pirmininku, pranešėju ir frakcijų atstovais, kuriuos paskyrė Pirmininkų sueiga, pradėti 
dialogą su Taryba;

12. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai 
ir valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms.
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I 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 proc. atiduotų balsų.

4 straipsnis

Kiekviena valstybė narė gali nustatyti kandidatų kampanijos išlaidų viršutines ribas.

5 straipsnis

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

Ji gali būti pratęsta arba sutrumpinta pagal 10 straipsnio 2 dalies antrosios pastraipos 
                                               
1 N.B.: šis dokumentas – suvestinė redakcija, kurią parengė Europos Parlamento Teisės tarnyba, remdamasi 
Aktu dėl atstovų į Asamblėją 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 7 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 
Sprendimo 2002/772/EB, Euratomas, 2 straipsnio 1 dalies nuostatas.
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nuostatas.

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.



PR\877724LT.doc 11/16 PE472.030v02-00

LT

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, nuo kurių 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 nacionalinės nuostatos.

Tokios nacionalinės nuostatos, kuriose prireikus gali būti atsižvelgta į konkrečią valstybių 
narių padėtį, 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 balsuoja paskutiniai 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.
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Jeigu tuo laikotarpiu neįmanoma surengti rinkimų Bendrijoje, Taryba, pasitarusi su Europos 
Parlamentu, likus ne mažiau kaip vieniems 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.

3. Nepažeidžiant Europos bendrijos steigimo sutarties 196 straipsnio ir Europos atominės 
energijos bendrijos steigimo sutarties 109 straipsnio, Europos Parlamentas nekviečiamas 
susirenka pirmą antradienį praėjus vienam 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, kurių 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, toks 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, veikdama vieningai, pagal 
Europos Parlamento pasiūlymą, pasitarusi su Komisija, priima tokias priemones, pirmiausia 
pasistengusi pasiekti susitarimą su Europos Parlamentu taikinimo komitete, kurį sudaro 
Tarybos ir Europos Parlamento atstovai.

15 straipsnis

Šis Aktas yra sudarytas airių, anglų, danų, graikų, ispanų, italų, olandų, portugalų, prancūzų, 
suomių, švedų ir vokiečių kalbomis, visi tekstai yra autentiški.
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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.

Done at Brussels on the twentieth day of September in the year one
thousand nine hundred and seventy-six.

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 procedūros 5, 
6 ir 7 dalių nuostatas.

                                               
1 OL C 89, 1975 4 22, p. 1.
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II PRIEDAS. Pasiūlymas dėl Protokolo (Nr. 7) dėl Europos Sąjungos privilegijų 
ir imunitetų dalinio keitimo

Pakeitimas A

 Protokolas dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų
7 straipsnis

Protokolas (Nr. 7) Pakeitimas

Laisvam Europos Parlamento narių, 
vykstančių į Europos Parlamento susitikimus 
bei grįžtantiems iš jų, judėjimui negali būti 
taikomi jokie administraciniai ar kitokie 
apribojimai. 

Europos Parlamento nariai naudojasi 
judėjimo laisve visoje Europos Sąjungoje.

Muitinės ir valiutos keitimo kontrolės 
atžvilgiu Europos Parlamento nariams:

Ši teisė negali būti apribojama įstatymu 
arba viešosios valdžios institucijos ar 
teismo sprendimu.

a) jų pačių vyriausybės sudaro tokias pačias 
sąlygas, kokios yra sudaromos aukšto rango 
pareigūnams, keliaujantiems į užsienį laikinų 
oficialių vizitų metu;
b) kitų valstybių narių vyriausybės sudaro 
tokias pačias sąlygas, kokios yra sudaromos 
užsienio vyriausybių atstovams laikinų 
oficialių vizitų metu.

Or. en

Pakeitimas B

Protokolas dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų
8 straipsnis

Protokolas (Nr. 7) Pakeitimas

Europos Parlamento nariai negali būti 
apklausiami, sulaikomi ar traukiami 
atsakomybėn dėl einant pareigas pareikštos 
nuomonės ar balsavimo.

Europos Parlamento nariai jokiu metu
negali būti apklausiami, sulaikomi ar 
traukiami atsakomybėn dėl vykdant 
įgaliojimus atliktų veiksmų, balsavimo ar 
padarytų pareiškimų.

Europos Parlamentas, atsižvelgdamas į 
Parlamento nario prašymą, nusprendžia, 
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ar veiksmai buvo atlikti arba pareiškimas 
padarytas jam vykdant savo įgaliojimus.
Europos Parlamentas Darbo tvarkos 
taisyklėse numato šio straipsnio 
įgyvendinimo nuostatas.

Or. en

Pakeitimas C

 Protokolas dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų
9 straipsnis

Protokolas (Nr. 7) Pakeitimas

Europos Parlamento nariai sesijų metu 
naudojasi:

1. Bet koks Parlamento nario asmeninės 
laisvės suvaržymas leidžiamas tik Europos 
Parlamentui sutikus, nebent Parlamento 
narys būtų užkluptas darantis 
nusikaltimą.

a) savo valstybės teritorijoje – imunitetais, 
kurie toje valstybėje yra suteikiami 
parlamento nariams;

2. Parlamento nario dokumentų arba 
elektroninių įrašų poėmis, asmens, biuro 
arba gyvenamosios vietos krata, jo 
korespondencijos tikrinimas ir telefoninių 
pokalbių pasiklausymas gali būti 
atliekamas tik Europos Parlamentui 
sutikus.

b) visų kitų valstybių narių teritorijose –
imunitetu nuo bet kokios sulaikymo 
priemonės ir patraukimo atsakomybėn.

3. Parlamento narys turi teisę atsisakyti 
duoti parodymus, susijusius su 
informacija, kurią jis gavo vykdydamas 
savo įgaliojimus, arba nurodyti asmenis, 
iš kurių jis šią informaciją gavo ar 
kuriems ją pateikė.

Imunitetas taip pat galioja Europos 
Parlamento nariams vykstant į Europos 
Parlamento susitikimų vietą arba grįžtant iš 
jos.

4. Parlamento nario veiksmų tyrimas ir jo 
baudžiamasis persekiojimas sustabdomas 
Europos Parlamentui paprašius.

Imunitetu negali naudotis narys, užkluptas 
darantis nusikaltimą, taip pat joks imunitetas 
negali sukliudyti Europos Parlamentui 
pasinaudoti savo teise atšaukti vieno iš narių 
imunitetą.

5. Pagal 2 dalį numatyto sutikimo gali 
prašyti tik pagal nacionalinę teisę 
kompetentingos institucijos.

6. 2 dalyje nurodytas sutikimas arba 
4 dalyje nurodytas procesinių veiksmų 
sustabdymas gali būti susietas su 
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sąlygomis, nurodant ribotos trukmės 
laikotarpį arba apribojimus.

Or. en


