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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu par grozījumu veikšanu 1976. gada 20. septembra Aktā par Eiropas 
Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās
(2015/2035(INL))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā grozīto Aktu par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās 
vēlēšanās (turpmāk „Vēlēšanu akts”), kas pievienots Padomes 1976. gada 20. septembra 
Lēmumam1, un jo īpaši tā 14. pantu,

– ņemot vērā 2012. gada 22. novembra rezolūciju par Eiropas Parlamenta vēlēšanām 
2014. gadā2, 

– ņemot vērā 2013. gada 13. marta rezolūciju par Eiropas Parlamenta sastāvu 2014. gada 
vēlēšanu perspektīvā3,

– ņemot vērā 2013. gada 4. jūlija rezolūciju par 2014. gada Eiropas vēlēšanu norises 
praktiskās kārtības uzlabošanu4,

– ņemot vērā Komisijas 2013. gada 12. marta Ieteikumu 2013/142/ES par Eiropas 
Parlamenta vēlēšanu demokrātiskas un efektīvas norises veicināšanu5,

– ņemot vērā Komisijas 2015. gada 8. maija paziņojumu „Ziņojums par 2014. gada 
Eiropas Parlamenta vēlēšanām”6,

– ņemot vērā 2010. gada 20. oktobra Pamatnolīgumu par Eiropas Parlamenta un Eiropas 
Komisijas attiecībām7,

– ņemot vērā Padomes Direktīvu 93/109/EK, ar ko nosaka sīki izstrādātu kārtību 
balsstiesību un tiesību kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās izmantošanai Savienības 
pilsoņiem, kas dzīvo dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav8, ņemot vērā līgumus un jo 
īpaši Līguma par Eiropas Savienību (LES) 9. un 10. pantu, 14. panta 2. punktu un 
17. panta 7. punktu, Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 22. pantu, 
223. panta 1. punktu un 225. pantu un Protokola Nr. 2 par subsidiaritātes principa un 
proporcionalitātes principa piemērošanu 3. pantu, 

                                               
1 Padomes Lēmums 76/787/EOTK, EEK, Euratom (OV L 278, 8.10.1976., 1. lpp.), kas grozīts ar Padomes 
Lēmumu 93/81/Euratom, EOTK, EEK (OV L 33, 9.2.1993., 15. lpp.) un ar Padomes Lēmumu 2002/772/EK, 
Euratom (OV L 283, 21.10.2002., 1. lpp.).
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0462.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0082.
4 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0323.
5 OV L 79, 21.3.2013., 29. lpp.
6 COM(2015)0206.
7 OV L 304, 20.11.2010., 47. lpp.
8  Padomes 1993. gada 6. decembra Direktīva 93/109/EK, ar ko nosaka sīki izstrādātu kārtību balsstiesību un 
tiesību kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās izmantošanai Savienības pilsoņiem, kas dzīvo dalībvalstī, kuras 
pilsoņi tie nav (OV L 329, 30.12.1993., 34. lpp.), kas grozīta ar Padomes 2012. gada 20. decembra 
Direktīvu 2013/1/ES (OV L 26, 26.1.2013., 27. lpp.).
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– ņemot vērā Protokolu Nr. 7 par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu,

– ņemot vērā Reglamenta 45. un 52. pantu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu un Sieviešu tiesību un 
dzimumu līdztiesības komitejas atzinumu (A8-0000/2015),

A. tā kā Parlamentam ir tiesības ierosināt savas vēlēšanu procedūras reformu un dot savu 
piekrišanu tai;

B. tā kā Parlamenta vēlēšanu procedūras mērķim jābūt stiprināt Eiropas vēlēšanu 
demokrātisko dimensiju, stiprināt Savienības pilsonības jēdzienu, uzlabot Eiropas 
Parlamenta darbību un Savienības pārvaldību, padarīt Eiropas Parlamenta darbu 
likumīgāku un efektīvāku, uzlabot Eiropas vēlēšanu rīkošanas sistēmas efektivitāti, kā 
arī panākt Savienības iedzīvotāju lielāku vienlīdzību vēlēšanās;

C. tā kā, īstenojot vēlēšanu procedūras reformu, jāievēro subsidiaritātes un 
proporcionalitātes princips, kā arī nevajadzētu censties panākt vienveidību pašas 
vienveidības labad;

D. tā kā iespēja izstrādāt vienotu vēlēšanu procedūru, pamatojoties uz tiešām vispārējām 
vēlēšanām, ir paredzēta līgumos jau kopš 1957. gada;

E. tā kā kopš pirmajām tiešajām vēlēšanām 1979. gadā Parlamenta pilnvaras ir pakāpeniski 
paplašinājušās un pašlaik, jo īpaši pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, Parlamenta 
pilnvaras nodrošina, ka tas līdzās Padomei ir otrs likumdevējs lielākajā daļā Savienības 
politikas jomu;

F. tā kā ar Lisabonas līgumu tika veiktas izmaiņas Eiropas Parlamenta deputātu mandātā, 
nosakot, ka viņi ir Savienības pilsoņu tieši pārstāvji1, nevis „pārstāvji, ko ievēlējušas 
Kopienā apvienoto valstu tautas”2;

G. tā kā vienīgo reizi Vēlēšanu akta reforma īstenota 2002. gadā, pieņemot Padomes 
Lēmumu 2002/772/EK, Euratom3, kurā noteica, ka dalībvalstis rīko vēlēšanas, ievērojot 
proporcionālas pārstāvības principu, izmantojot sarakstu sistēmu vai atsevišķu 
pārdalāmu balsu sistēmu, un ar kuru atcēla Eiropas Parlamenta deputātu divkāršo 
mandātu. Turklāt dalībvalstīm nepārprotami tika piešķirtas tiesības izveidot vēlēšanu 
apgabalus valsts līmenī, kā arī noteikt slieksni, kas nepārsniedz 5 procentus no 
nodotajām balsīm;

H. tā kā visaptveroša vienošanās par patiesi vienotu vēlēšanu procedūru vēl nav panākta, 
tomēr zināmā mērā ir veikta pakāpeniska vēlēšanu sistēmu saskaņošana, cita starpā 
pieņemot sekundāros tiesību aktus, piemēram, Padomes Direktīvu 93/109/EK par 
Savienības pilsoņu, kas dzīvo dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav, tiesībām balsot un 
tiesībām kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās;

                                               
1 LES 10. panta 2. punkts un 14. panta 2. punkts.
2 Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 189. panta 1. punkts.
3 OV L 283, 21.10.2002., 1. lpp.
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I. tā kā Savienības pilsonības jēdziens, kas konstitucionālajā kārtībā formāli ieviests ar 
Māstrihtas līgumu 1993. gadā, ietver Savienības pilsoņu tiesības piedalīties Eiropas 
Parlamenta un dzīvesvietas dalībvalsts pašvaldību vēlēšanās ar tādiem pašiem 
nosacījumiem kā attiecīgās valsts pilsoņiem1; tā kā šīs tiesības apstiprinātas Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā, kurai tagad saskaņā ar Lisabonas līgumu ir saistošs 
juridisks spēks;

J. tā kā, neskatoties uz šīm reformām, Eiropas vēlēšanu norise joprojām tiek reglamentēta 
galvenokārt ar dalībvalstu tiesību aktiem, vēlēšanu kampaņas joprojām tiek īstenotas 
valsts līmenī un Eiropas politiskās partijas nevar pietiekamā mērā īstenot savu 
konstitucionālo mandātu un veicināt „Eiropas politiskās apziņas veidošanos un 
Savienības pilsoņu gribas izteikšanu”, kā to paredz LES 10. panta 4. punkts;

K. tā kā Eiropas politiskās partijas ir labākajā situācijā, lai veicinātu „Eiropas politiskās 
apziņas veidošanos”2, un tādēļ tām būtu aktīvāk jāiesaistās Eiropas Parlamenta vēlēšanu 
kampaņās, lai uzlabotu to pamanāmību un parādītu saikni starp balsojumu par konkrētu 
nacionālo partiju un tā ietekmi uz Eiropas politiskās grupas lielumu Eiropas Parlamentā;

L. tā kā dalībvalstīs ievērojami atšķiras deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanas termiņš, 
kas pašlaik ir no 17 līdz 83 dienām, kandidāti un vēlētāji Savienībā ir nevienlīdzīgā 
situācijā attiecībā uz laikposmu, kad jārīko kampaņas vai jāpārdomā izvēle balsojumā;

M. tā kā spēkā esošajos noteikumos par Eiropas vēlēšanām ir paredzēta iespēja attiecībā uz 
Eiropas vēlēšanām noteikt neobligātu slieksni, kas nepārsniedz 5 procentus no 
nodotajām balsīm, un 15 dalībvalstis ir izmantojušas šo iespēju un noteikušas slieksni 
no 3 līdz 5 procentiem; tā kā mazākās dalībvalstīs un dalībvalstīs, kuras savu teritoriju ir 
sadalījušas vēlēšanu apgabalos, faktiskais slieksnis tomēr pārsniedz 3 procentus, lai gan 
oficiāli slieksnis nav noteikts;

N. tā kā, neskatoties uz to, ka Vēlēšanu akta 10. panta 2. punktā ir skaidri noteikts 
aizliegums priekšlaicīgi publicēt vēlēšanu rezultātus, iepriekš ir notikusi šāda rezultātu 
publiskošana; tā kā visās dalībvalstīs saskaņots balsošanas slēgšanas laiks būtiski 
stiprinātu Eiropas vienotības sajūtu Eiropas vēlēšanās, kā arī mazinātu iespēju ietekmēt 
vēlēšanu iznākumu, ja vēlēšanu rezultātus kādā dalībvalstī dara zināmus sabiedrībai, 
pirms ir beigusies balsošana visās dalībvalstīs;

O. tā kā ar Lisabonas līgumu tika ieviesta jauna konstitucionālā kārtība, piešķirot Eiropas 
Parlamentam tiesības ievēlēt Eiropas Komisijas priekšsēdētāju3, nevis tikai dot savu 
piekrišanu; tā kā 2014. gada vēlēšanas bija nozīmīgs precedents šai sakarā; tā kā šā 
amata galveno kandidātu izvirzīšanai un atlasei būtu jākļūst par vēlēšanu kampaņu daļu; 
tā kā termiņš, kura laikā Eiropas politiskās partijas var izvirzīt kandidātus, būtu jāparedz 
Vēlēšanu aktā;

P. tā kā ne visas dalībvalstis paredz saviem pilsoņiem iespēju balsot ārvalstīs, savukārt 
valstīs, kuras paredz šādu iespēju, būtiski atšķiras nosacījumi, kas liedz balsot; tā kā, 
piešķirot visiem Savienības pilsoņiem, kas dzīvo ārpus Savienības, tiesības piedalīties 

                                               
1 LESD 20. panta 2. punkts.
2 LES 10. panta 4. punkts.
3 LES 17. panta 7. punkts.
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vēlēšanās, tiktu uzlabota vienlīdzība vēlēšanās;

Q. tā kā dalībvalstu atšķirīgo konstitucionālo un vēlēšanu tradīciju dēļ minimālais vecums, 
lai būtu tiesības kandidēt vēlēšanās, 28 dalībvalstīs ir no 18 līdz 25 gadiem, un 
minimālais vecums, lai iegūtu tiesības balsot, ir no 16 līdz 18 gadiem; tā kā būtu ļoti 
vēlama balsošanas vecuma un kandidātu minimālā vecuma saskaņošana, lai nodrošinātu 
Savienības pilsoņiem patiesu vienlīdzību balsojot, kā arī ļautu izvairīties no 
diskriminācijas saistībā ar pilsonības būtiskāko aspektu, proti, tiesībām piedalīties 
demokrātiskā procesā;

R. tā kā balsošana pa pastu, elektroniskā balsošana un balsošana internetā varētu uzlabot 
Eiropas vēlēšanu norises efektivitāti un padarīt tās pievilcīgākas vēlētājiem ar 
nosacījumu, ka tiek nodrošināti iespējami augstākie datu aizsardzības standarti; 

S. tā kā lielākajā daļā dalībvalstu izpildvaras pārstāvji var kandidēt parlamenta vēlēšanās, 
nepārtraucot savu institucionālo darbību;

T. tā kā pirmie provizoriskie vēlēšanu rezultāti būtu jāpaziņo vienlaicīgi visās dalībvalstīs 
vēlēšanu perioda pēdējā dienā plkst. 21.00 pēc Centrāleiropas laika,

1. nolemj drīzumā — līdz 2019. gada vēlēšanām — veikt savas vēlēšanu procedūras 
reformu, lai stiprinātu Eiropas vēlēšanu demokrātisko dimensiju, stiprinātu Savienības 
pilsonības jēdzienu, uzlabotu Eiropas Parlamenta darbību un Savienības pārvaldību, 
padarītu Eiropas Parlamenta darbu likumīgāku un efektīvāku, uzlabotu Eiropas vēlēšanu 
rīkošanas sistēmas efektivitāti, kā arī panāktu Savienības iedzīvotāju lielāku vienlīdzību 
vēlēšanās;

2. ierosina veicināt Eiropas politisko partiju pamanāmību, norādot to nosaukumus un 
logotipus uz vēlēšanu zīmēm, un iesaka šos nosaukumus un logotipus norādīt arī uz 
plakātiem un citiem materiāliem, ko izmanto Eiropas vēlēšanu kampaņās, jo šādi 
pasākumi padarītu Eiropas vēlēšanas pārskatāmākas un uzlabotu to norises 
demokrātiskumu, un tādējādi pilsoņi varētu nepārprotami saistīt savu balsojumu ar tā 
ietekmi uz Eiropas politiskās grupas lielumu Eiropas Parlamentā;

3. apņemas noteikt kopīgu minimālo divpadsmit nedēļu termiņu līdz vēlēšanu dienai 
deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanai valsts līmenī, lai veicinātu vēlētāju 
vienlīdzību, paredzot kandidātiem un vēlētājiem Savienībā vienādu periodu, kura laikā 
gatavoties vēlēšanām un pārdomāt balsojumu;

4. ierosina noteikt obligāto slieksni vietu sadalījumam no 3 līdz 5 procentiem dalībvalstīs 
ar vienu vēlēšanu apgabalu un vēlēšanu apgabalos, kuros izmanto sarakstu sistēmu un 
kuriem ir vairāk nekā 26 deputātu vietas; uzskata, ka šāds noteikums ir būtisks, lai 
nodrošinātu Eiropas Parlamenta darbību, izvairoties no turpmākās sadrumstalotības;

5. ierosina noteikt, ka visās dalībvalstīs vēlēšanas beidzas Eiropas vēlēšanu svētdienā 
plkst. 21.00 pēc Centrāleiropas laika, tādējādi nodrošinot Vēlēšanu akta 10. panta 
2. punkta pareizu piemērošanu un mazinot iespējamību, ka tiek ietekmēts vēlēšanu
iznākums, ja vēlēšanu rezultātus kādā no dalībvalstīm dara zināmus sabiedrībai, pirms ir 
beigusies balsošana visās dalībvalstīs;
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6. apņemas noteikt kopīgu divpadsmit nedēļu termiņu pirms Eiropas vēlēšanām, lai 
Eiropas politiskās partijas varētu izvirzīt vadošos kandidātus; uzskata, ka vadošo 
kandidātu izvirzīšanas process ir vēlēšanu kampaņu būtisks aspekts, ņemot vērā netiešo 
saikni starp Eiropas vēlēšanu rezultātiem un Komisijas priekšsēdētāja kandidāta 
izvirzīšanu, kā tas paredzēts Lisabonas līgumā;

7. ierosina piešķirt trešā valstī dzīvojošiem Savienības pilsoņiem tiesības balsot Eiropas 
Parlamenta vēlēšanās; uzskata, ka tādējādi beidzot visiem Savienības pilsoņiem tiktu 
nodrošinātas vienādas tiesības balsot Eiropas vēlēšanās ar vienādiem nosacījumiem 
neatkarīgi no viņu dzīvesvietas vai valstspiederības;

8. iesaka dalībvalstīm nākotnē izsvērt iespējas saskaņot vēlētāju minimālo vecumu un 
noteikt, ka balsstiesības ir no 16 gadu vecuma, lai vēl vairāk veicinātu vēlētāju —
Savienības pilsoņu — vienlīdzību;

9. mudina dalībvalstis izmantot balsošanu pa pastu, kā arī elektronisko balsošanu un 
balsošanu internetā, lai atvieglotu balsošanu personām ar ierobežotām pārvietošanās 
spējām, kā arī ārvalstīs dzīvojošajām personām;

10. aicina iesaistītās iestādes pārskatīt Pamatnolīgumu par Eiropas Parlamenta un Eiropas 
Komisijas attiecībām, lai pielāgotu noteikumus par komisāriem, kuri kandidē Eiropas 
Parlamenta vēlēšanās nolūkā mazināt traucējumu Komisijas institucionālajai 
efektivitātei vēlēšanu laikā un vienlaikus izvairīties no iestāžu resursu neatbilstīgas 
izmantošanas;

11. apņemas pēc apspriedēm ar Padomi piešķirt Parlamentam tiesības noteikt Eiropas 
Parlamenta vēlēšanu periodu;

12. mudina dalībvalstis īstenot pasākumus, lai veicinātu dzimumu līdzsvaru ikvienā Eiropas 
vēlēšanu aspektā;

13. iesniedz Padomei pievienot priekšlikumu par grozījumu veikšanu Aktā par Eiropas 
Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās;

14. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Eiropadomei, Padomei, Komisijai, kā arī 
dalībvalstu valdībām un parlamentiem.
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Priekšlikuma projekts Padomes lēmumam, ar ko pieņem noteikumus par grozījumu 
veikšanu Aktā par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās1

Grozījums Nr. 1

1976. gada Vēlēšanu akts
3. pants

1976. gada Vēlēšanu akts Grozījums

Dalībvalstis var noteikt obligāto slieksni 
vietu sadalījumam. Valsts līmenī minētais 
slieksnis nevar pārsniegt 5 procentus no 
nodotajām balsīm.

Dalībvalstīs ar vienu vēlēšanu apgabalu 
un vēlēšanu apgabalos, kuros izmanto 
sarakstu sistēmu un kuriem ir vairāk nekā 
26 deputātu vietas, dalībvalstis nosaka
slieksni vietu sadalījumam, kas nav 
zemāks par 3 procentiem un nepārsniedz
5 procentus no nodotajām balsīm 
attiecīgajā vēlēšanu apgabalā vai 
dalībvalstī ar vienu vēlēšanu apgabalu.

Or. en

Pamatojums

Visās dalībvalstīs, kurām ir ne vairāk kā 26 deputātu vietas, faktiski ir noteikts slieksnis, kas 
nepārsniedz 3 %. No septiņām dalībvalstīm, kurām ir vairāk nekā 26 deputātu vietas (Vācija, 
Francija, Apvienotā Karaliste, Itālija, Polija, Rumānija un Spānija), visās dalībvalstīs, 
izņemot Spāniju un Vāciju, ir likumā noteikts slieksnis vietu sadalījumam Eiropas vēlēšanās, 
kas ir no 3 % līdz 5 %, vai arī tās ir sadalījušas savu teritoriju vēlēšanu apgabalos, kuriem ir 
ne vairāk kā 26 deputātu vietas. Tādējādi ar šo grozījumu tiktu novērsta Parlamenta 
turpmākā sadrumstalošana un uzlabota tā darbības efektivitāte, vienlaikus neierobežojot 
demokrātisku vēlēšanu norisi mazākās dalībvalstīs vai dalībvalstīs, kuras savu teritoriju 
sadalījušas mazākos vēlēšanu apgabalos.

Grozījums Nr. 2

1976. gada Vēlēšanu akts
3.a pants (jauns)

                                               
1

Šā dokumenta grozījumi ir balstīti uz konsolidāciju, ko izstrādājis Eiropas Parlamenta Juridiskais dienests, 
pamatojoties uz Aktu par Asamblejas pārstāvju ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās (OV L 278, 8.10.1976., 
5. lpp.), kas grozīts ar Lēmumu 93/81/Euratom, EOTK, EEK, ar kuru groza Aktu par Eiropas Parlamenta 
pārstāvju ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās, kas pievienots 1976. gada 20. septembra Padomes 
Lēmumam 76/787/EOTK, EEK, Euratom (OV L 33, 9.2.1993., 15. lpp.), un Padomes 2002. gada 25. jūnija un 
2002. gada 23. septembra Lēmumu 2002/772/EK, Euratom (OV L 283, 21.10.2002., 1. lpp.). Šī konsolidācija 
atšķiras no konsolidētās versijas, ko izstrādājis Eiropas Savienības Publikāciju Birojs (CONSLEG. 1976X1008-
23/09/2002) divos jautājumos: tajā iekļauts ievilkums 6. panta 1. punktam „– Reģionu komitejas loceklis”, kas 
radies no Amsterdamas līguma 5. panta (OV C 340, 10.11.1997.) un ir pārnumurēts saskaņā ar 
Lēmuma 2002/772/EK, Euratom 2. panta 1. punktu.
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1976. gada Vēlēšanu akts Grozījums Nr.

3.a pants

Katra dalībvalsts nosaka termiņu 
deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanai 
valsts līmenī, kas nav mazāks par 
12 nedēļām pirms Eiropas Parlamenta 
vēlēšanu sākuma attiecīgajā dalībvalstī. 

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu Savienības pilsoņiem tiktu paredzēts vienāds pārdomu periods, lai pieņemtu 
lēmumu par balsojumu, kā arī kandidātiem tiktu noteikts vienāds termiņš savu kampaņu 
sagatavošanai.

Grozījums Nr. 3

1976. gada Vēlēšanu akts
3.b pants (jauns)

1976. gada Vēlēšanu akts Grozījums

3.b pants

Vēlēšanu zīmēs norāda informāciju par 
dalībvalstu partiju piederību Eiropas 
politiskajām partijām, ja šāda saistība 
pastāv. Dalībvalstis atbalsta un veicina 
šādas informācijas sniegšanu vēlēšanu 
kampaņu materiālos.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai ieviestu vienotu vēlēšanu procedūru visās dalībvalstīs, jo tā 
nodrošina Savienības pilsoņiem informāciju par saistību starp dalībvalstu kandidātiem un 
Eiropas līmeņa politiskajām ģimenēm.

Grozījums Nr. 4

1976. gada Vēlēšanu akts
3.c pants (jauns)
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1976. gada Vēlēšanu akts Grozījums

3.c pants

Eiropas politiskās partijas izvirza savus 
kandidātus Komisijas priekšsēdētāja 
amatam ne vēlāk kā 12 nedēļas pirms 
10. panta 1. punktā noteiktā vēlēšanu 
perioda sākuma.

Or. en

Pamatojums

Tā kā ar Lisabonas līgumu Parlamentam tika piešķirtas tiesības ievēlēt Komisijas 
priekšsēdētāju, būtu jāparedz iespēja Savienības pilsoņiem saskatīt saikni starp viņu 
balsojumu un viņu izvēlētās partijas kandidātu Komisijas priekšsēdētāja amatam.

Grozījums Nr. 5

1976. gada Vēlēšanu akts
4.a pants (jauns)

1976. gada Vēlēšanu akts Grozījums

4.a pants

Dalībvalstis var ieviest elektronisko un 
interneta balsošanu Eiropas Parlamenta 
vēlēšanās un, ja dalībvalstis ievieš šādu 
balsošanu, tās pieņem pasākumus, kas ir 
pietiekami, lai nodrošinātu balsojuma 
slepenību un datu aizsardzību.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiktu paredzēta iespēja izmantot elektronisko balsošanu Eiropas vēlēšanās, 
tādējādi atvieglojot balsošanu Savienības pilsoņiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām, kā 
arī ārvalstīs dzīvojošajiem pilsoņiem.

Grozījums Nr. 6

1976. gada Vēlēšanu akts
4.b pants (jauns)
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1976. gada Vēlēšanu akts Grozījums

4.b pants

Dalībvalstis var paredzēt iespēju saviem 
pilsoņiem Eiropas Parlamenta vēlēšanās 
balsot pa pastu. 

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiktu atļauta balsošana pa pastu, tādējādi nodrošinot Savienības pilsoņiem 
izmantot vēl vienu balsošanas veidu.

Grozījums Nr. 7

1976. gada Vēlēšanu akts
7. pants – 2. punkts

1976. gada Vēlēšanu akts Grozījums

2. Kopš Eiropas Parlamenta 2004. gada 
vēlēšanām Eiropas Parlamenta locekļa 
amats nav savienojams ar valsts parlamenta 
locekļa amatu.

2. Eiropas Parlamenta locekļa amats nav 
savienojams ar valsts parlamenta locekļa 
amatu.

Atkāpjoties no minētā noteikuma un 
neskarot 3. punktu,

– Īrijas valsts parlamenta locekļi, kas 
ievēlēti Eiropas Parlamentā turpmākajās 
vēlēšanās, var saglabāt divkāršu mandātu 
līdz nākamajām Īrijas valsts parlamenta 
vēlēšanām; pēc tam piemēro šā punkta 
pirmo daļu;

– Apvienotās Karalistes parlamenta 
locekļi, kas ir arī Eiropas Parlamenta 
locekļi piecu gadu termiņā pirms Eiropas 
Parlamenta 2004. gada vēlēšanām, var 
saglabāt divkāršu mandātu līdz Eiropas 
Parlamenta 2009. gada vēlēšanām, kad 
piemēro šā punkta pirmo daļu.

Or. en
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Grozījums Nr. 8

1976. gada Vēlēšanu akts
9.a pants (jauns)

1976. gada Vēlēšanu akts Grozījums

9.a pants

Trešā valstī dzīvojošiem Savienības 
pilsoņiem ir tiesības balsot Eiropas 
Parlamenta vēlēšanās. Dalībvalstis veic 
nepieciešamos pasākumus, lai 
nodrošinātu šo tiesību īstenošanu.

Or. en

Pamatojums

Savienības pilsoņiem, kas dzīvo ārpus Savienības, būtu jānodrošina tādas pašas tiesības 
piedalīties Eiropas vēlēšanās, kā Savienībā dzīvojošajiem pilsoņiem.

Grozījums Nr. 9

1976. gada Vēlēšanu akts
10. pants – 1. punkts

1976. gada Vēlēšanu akts Grozījums

Eiropas Parlamenta vēlēšanas notiek 
datumā un laikos, ko noteikusi katra 
dalībvalsts; visām dalībvalstīm šim 
datumam jābūt vienā periodā, sākot no 
ceturtdienas rīta un beidzot ar tās nedēļas 
svētdienu.

Eiropas Parlamenta vēlēšanas notiek 
datumā vai datumos un laikos, ko noteikusi 
katra dalībvalsts. Visām dalībvalstīm šim 
datumam vai datumiem jābūt vienā 
periodā, sākot no ceturtdienas rīta un 
beidzot ar tās nedēļas svētdienu. Visās 
dalībvalstīs vēlēšanas beidzas šajā 
svētdienā plkst. 21.00 pēc Centrāleiropas 
laika.

Or. en

Pamatojums

Šis noteikums ļautu izvairīties no informācijas noplūdes par vēlēšanu rezultātiem dalībvalstīs, 
kurās Eiropas vēlēšanas notiek agrāk, un tādējādi izslēgtu iespēju ietekmēt vēlēšanu galīgos 
rezultātus.
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Grozījums Nr. 10

1976. gada Vēlēšanu akts
10. pants – 2. punkts

1976. gada Vēlēšanu akts Grozījums Nr.

2. Dalībvalstis nedrīkst oficiāli darīt 
zināmus atklātībai savus balsu skaitīšanas 
rezultātus, kamēr nav slēgti vēlēšanu 
iecirkņi dalībvalstī, kuras vēlētāji ir 
pēdējie, kam jābalso 1. punktā minētajā 
periodā.

2. Dalībvalstis nedrīkst oficiāli darīt 
zināmus atklātībai savus balsu skaitīšanas 
rezultātus, kamēr nav slēgti vēlēšanu 
iecirkņi dalībvalstī, kuras vēlētāji ir 
pēdējie, kam jābalso 1. punktā minētajā 
periodā. Pirmos provizoriskos rezultātus 
vienlaicīgi paziņo visās dalībvalstīs 
svētdien, 1. punktā noteiktā vēlēšanu 
perioda pēdējā dienā, plkst. 21.00 pēc 
Centrāleiropas laika.

Or. en

Pamatojums

Ar šo noteikumu visā Eiropā tiktu noteikts vienāds laiks.

Grozījums Nr. 11

1976. gada Vēlēšanu akts
11. pants – 2. punkts – 2. daļa

1976. gada Vēlēšanu akts Grozījums

Ja šajā laika periodā Kopienā nav 
iespējams sarīkot vēlēšanas, Padome, 
apspriedusies ar Eiropas Parlamentu, ar 
vienprātīgu lēmumu vismaz vienu mēnesi
pirms 5. pantā minētā piecu gadu termiņa 
beigām nosaka vēlēšanu periodu, kas nav 
vairāk kā divus mēnešus pirms vai vienu 
mēnesi pēc perioda, kas noteikts saskaņā ar 
šā punkta iepriekšējās daļas noteikumiem.

Ja šajā laika periodā Savienībā nav 
iespējams sarīkot vēlēšanas, Eiropas 
Parlaments, apspriedies ar Padomi, 
vismaz divpadsmit nedēļas pirms 5. pantā 
minētā piecu gadu termiņa beigām nosaka 
vēlēšanu periodu, kas nav vairāk kā divus 
mēnešus pirms vai vienu mēnesi pēc 
perioda, kas noteikts saskaņā ar šā punkta 
iepriekšējās daļas noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāparedz iespēja Parlamentam noteikt savu vēlēšanu periodu.
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PASKAIDROJUMS

Arguments par labu vēlēšanu tiesību aktu reformai

Lai gan jau Romas līgumā 1957. gadā bija paredzēta iespēja izstrādāt vienotu vēlēšanu 
procedūru, kuras pamatā ir tiešas vispārējas vēlēšanas, Eiropas Parlamenta vēlēšanu norisē 
joprojām lielā mērā dominē dalībvalstu vēlēšanu noteikumi. Vietu politisko sadalījumu 
Eiropas Parlamentā nenosaka vienās Eiropas vēlēšanās, bet gan 28 dalībvalstīs notiekošās 
vēlēšanās, ievēlot dalībvalstu pārstāvjus. Šāda situācija ir klajā pretrunā Eiropas Parlamenta 
kā patiesas Eiropas iestādes un līdzvērtīga otra likumdevēja būtībai Eiropas Savienības 
institucionālajā sistēmā. Eiropas Parlamenta politisko grupu balsojumos vērojama izteikta 
vienprātība salīdzinājumā ar lielāko daļu dalībvalstu parlamentu. Eiropas Parlamenta deputāti, 
pilnībā izpildot savu uzdevumu saskaņā ar Eiropas līgumiem, rīkojas nevis kā savu 
dalībvalstu pārstāvji, bet gan kā „Savienības pilsoņu pārstāvji”1. 

Eiropas Parlamentā pārstāvētie atšķirīgie politiskie redzējumi un intereses netiek darītas 
zināmas vēlētājiem, gatavojoties Eiropas vēlēšanām. Vēlēšanu kampaņas pirmām kārtām tiek 
īstenotas dalībvalstu politiskajā arēnā, atstājot Savienības pilsoņus neziņā par faktisko 
politiku, kas var tikt noteikta viņu balsojuma rezultātā. Šai sakarā par būtisku sasniegumu 
uzskatāms tas, ka 2014. gada Eiropas vēlēšanās Eiropas politiskās partijas izvirzīja vadošos 
kandidātus Komisijas priekšsēdētāja amatam. Tomēr, neskatoties uz visiem centieniem, 
lielākajai daļai Savienības pilsoņu vadošie kandidāti nebija zināmi2 un daudziem vēlētājiem 
pat nebija skaidra dalībvalstu partiju piederība to Eiropas politisko partiju ģimenēm. 
Vēlēšanas ir demokrātiskas līdzdalības galvenais instruments, taču novecojušo sistēmu dēļ, ko 
izmanto Eiropas vēlēšanās, Savienības pilsoņi nevar pilnvērtīgi piedalīties Eiropas politiskajās 
debatēs.

Nemaz jau nerunājot par nepieciešamību stiprināt Eiropas vēlēšanu Eiropas dimensiju, 
pašreizējais dalībvalstu vēlēšanu noteikumu heterogenitātes līmenis ir pretrunā Eiropas 
Savienības pilsonības jēdzienam un vienlīdzības principam. Lai gan saskaņošana nav mērķis 
pats par sevi, Savienības pilsoņiem jābūt iespējai izmantot savas balsošanas tiesības saskaņā 
ar salīdzināmiem nosacījumiem, kas atbilst demokrātijas principiem, neatkarīgi no viņu 
valstspiederības.

Lai mazinātu plaisu starp Eiropas iestādēm un vēlētājiem, kuri atrodas savas valsts ietekmes 
telpā, kā arī lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visiem Savienības pilsoņiem, Eiropas 
Parlaments ir apņēmies izmantot savas tiesības, kas paredzētas LESD 223. panta 1. punktā, lai 
uzsāktu Eiropas Vēlēšanu akta reformu3.
                                               
1 LES 14. panta 2. punkts. „Eiropas Parlaments sastāv no Savienības pilsoņu pārstāvjiem. To skaits nepārsniedz 
septiņi simti piecdesmit, neskaitot priekšsēdētāju. Pilsoņu pārstāvība ir līdzsvaroti proporcionāla, ar minimālo 
slieksni seši Parlamenta locekļi katrai dalībvalstij. Nevienai dalībvalstij nepiešķir vairāk par deviņdesmit sešām 
vietām.”
2 Saskaņā ar 2014. gada aprīlī veikto IPSOS apsekojumu tikai 40 % vēlētāju Eiropā zināja, kas ir Martin Schulz, 
39 % zināja, kas ir Jean-Claude Juncker un José Bové, 37 % vēlētāju — kas ir Guy Verhofstadt, un 31 % 
vēlētāju zināja Ska Keller vai Alexis Tsipras. Sk. HYPERLINK "http://www.ipsos-na.com/news-
polls/pressrelease.aspx?id=6491" www.ipsos-na.com/news-polls/pressrelease.aspx?id=6491.
3 Akts par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās, OV L 278, 8.10.1976., 5. lpp., kas 
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Līdzšinējā situācija

Kopš 1976. gada, kad ar Eiropas Vēlēšanu aktu nodrošināja iespēju 1979. gadā rīkot Eiropas 
Parlamenta pirmās tiešās vēlēšanas, noteikumos par Eiropas vēlēšanām ir veiktas zināmas 
izmaiņas, tomēr tās nav tik nozīmīgas, cik Eiropas Parlaments būtu vēlējies. Ar Māstrihtas 
līgumu 1992. gadā Eiropas Parlamentam tika piešķirtas tiesības dot piekrišanu Padomei 
pieņemt lēmumu par vienotu procedūru un sperti būtiski soļi uz priekšu pilsonības jomā, 
paredzot Savienības pilsoņiem tiesības balsot un kandidēt jebkurā dzīvesvietas dalībvalstī. Ar 
Māstrihtas līgumu tika ieviesta iespēja veidot politiskās partijas Eiropas līmenī, tādējādi 
virzoties uz pārejas politiku. Ar Amsterdamas līgumu 1997. gadā tika paplašināts Eiropas 
Parlamenta mandāts attiecībā uz Eiropas vēlēšanu tiesību aktu reformu. Kopš tā laika Eiropas 
Parlamenta priekšlikumu mērķim noteikti nav jābūt vienotai procedūrai, taču tas var noteikt 
kopīgus principus, kas jāievēro visām dalībvalstīm. Ar Lisabonas līgumu Eiropas Parlamenta 
deputātiem tika piešķirts Eiropas Savienības pilsoņu pārstāvju statuss un viņi vairs 
nepārstāvēja „valstu tautas”. Šajā līgumā tika paredzētas arī Eiropas Parlamenta tiesības 
ievēlēt Komisijas priekšsēdētāju tā vietā, lai tikai dotu piekrišanu Eiropadomes izvēlei. 
Eiropadomes pienākums ņemt vērā Eiropas vēlēšanu rezultātus, izvirzot kandidātu, saista 
Savienības pilsoņu balsojumu ar Komisijas priekšsēdētāja vēlēšanām.

Vienlaikus ar līgumā paredzētajām izmaiņām tika panākts progress Eiropas Parlamenta 
vēlēšanu pamatnosacījumu ieviešanā, izmantojot sekundāros tiesību aktus. Ar Padomes 
Direktīvu 93/109/EK1 noteica sīki izstrādātu kartību balsstiesību un tiesību kandidēt Eiropas 
Parlamenta vēlēšanās izmantošanai Savienības pilsoņiem, kas dzīvo dalībvalstī, kuras pilsoņi 
tie nav. Tomēr joprojām pastāv problēmas saistībā ar tās īstenošanu (Komisija uzsāka 
pārkāpuma procedūru pret 14 dalībvalstīm, kuras nebija transponējušas šo direktīvu). Ar 
Padomes Regulu (EK) Nr. 2004/20032 tika ieviesti noteikumi par Eiropas līmeņa politisko 
partiju izveidi un par to piekļuvi finansējumam no Eiropas Savienības vispārējā budžeta. 
Noteikumus pilnveidoja, pieņemot Regulu (ES, Euratom) Nr. 1141/20143, kas stāsies spēkā 
2017. gadā un ar ko Eiropas politiskajām partijām tiks piešķirts Eiropas tiesiskais statuss.

Eiropas Vēlēšanu akta vienīgā reforma tika īstenota 2002. gadā, pieņemot Padomes 
Lēmumu 2002/772/EK, kurā noteica, ka dalībvalstis rīko vēlēšanas, ievērojot proporcionālas 
pārstāvības principu, izmantojot sarakstu sistēmu vai atsevišķu pārdalāmu balsu sistēmu, un 
ar kuru atcēla Eiropas Parlamenta deputātu divkāršo mandātu. Dalībvalstīm piešķīra arī 
skaidri izteiktas tiesības veidot vēlēšanu apgabalus valsts līmenī un ieviest valsts slieksni, kas 
nepārsniedz 5 %. 

                                                                                                                                                  
grozīts ar Padomes 2002. gada 25. jūnija un 2002. gada 23. septembra Lēmumu, ar ko groza Aktu par Eiropas 
Parlamenta pārstāvju ievēlēšanu vispārējās tiešās vēlēšanās, kurš pievienots Lēmumam 76/787/EOTK, EEK, 
Euratom, OV L 283, 21.10.2002., 1.–4. lpp., turpmāk — „Eiropas Vēlēšanu akts”.
1 Padomes 1993. gada 6. decembra Direktīva 93/109/EK, OV L 329, 30.12.1993., 34.–38. lpp., kas grozīta ar 
Padomes 2012. gada 20. decembra Direktīvu 2013/1/ES, OV L 26, 26.1.2013., 27.–29. lpp.
2  Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra Regula (EK) Nr. 2004/2003 par noteikumiem, kas 
attiecas uz Eiropas līmeņa politiskajām partijām un to finansēšanu, OV L 297, 15.11.2003., 1. lpp., kas grozīta ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1524/2007, OV L 343, 27.12.2007., 
5. lpp.
3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 22. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 par Eiropas 
politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu, OV L 317, 4.11.2014., 1. lpp.
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Neskatoties uz šīm reformām, Eiropas vēlēšanu norise joprojām tiek reglamentēta galvenokārt 
ar dalībvalstu tiesību aktiem, vēlēšanu kampaņas joprojām tiek īstenotas valsts līmenī un 
Eiropas politiskās partijas nevar pietiekamā mērā īstenot savu konstitucionālo mandātu un 
veicināt „Eiropas politiskās apziņas veidošanos un Savienības pilsoņu gribas izteikšanu”, kā 
tas paredzēts LES 10. panta 4. punktā. 

Turpmākā rīcība

LESD 223. panta 1. punktā ir paredzētas Eiropas Parlamenta tiesības uzsākt Eiropas vēlēšanu 
tiesību aktu reformu, izstrādājot priekšlikumus noteikumiem, ko Padome vienprātīgi 
apstiprina. Eiropas Vēlēšanu akta grozījumus pēc tam iesniedz apstiprināšanai dalībvalstīm 
atbilstīgi to konstitucionālajām prasībām. Papildus šiem noteikumiem Eiropas Vēlēšanu akta 
14. pantā ir paredzēta atvieglota procedūra, kas izmantojama tehniskāku noteikumu 
pieņemšanai. Šos noteikumus pieņem Padome ar vienprātīgu lēmumu pēc apspriedēm ar 
Eiropas Komisiju, un tos nav jāapstiprina dalībvalstīm. Tomēr ikviena īstenošanas pasākuma 
pamatā ir jābūt īpašiem noteikumiem, kas paredzēti pašā Eiropas Vēlēšanu aktā. Ņemot vērā 
to, ka Eiropas Vēlēšanu akta pašreizējā formā tam ir ierobežota darbības joma, nav iespējams 
īstenot būtiskas reformas, izmantojot īstenošanas pasākumus. 

Referenti izvērtēja lielu skaitu iespējamo reformas pasākumu, kas ļautu sasniegt mērķi 
stiprināt Eiropas vēlēšanu demokrātisko dimensiju, stiprināt Savienības pilsonības jēdzienu, 
uzlabot Eiropas Parlamenta darbību un Savienības pārvaldību, padarīt Eiropas Parlamenta 
darbu likumīgāku un efektīvāku, uzlabot Eiropas vēlēšanu rīkošanas sistēmas efektivitāti, kā 
arī panākt Savienības iedzīvotāju lielāku vienlīdzību vēlēšanās. Rūpīgi izvērtējot visus 
potenciālos reformu pasākumus attiecībā uz to devumu minēto mērķu sasniegšanā, kā arī 
attiecībā uz to īstenojamību pašreizējā politiskajā situācijā, referenti nolēma ierosināt veikt 
šādas izmaiņas 1976. gada Vēlēšanu aktā:

1) uzlabot Eiropas politisko partiju pamanāmību, norādot to nosaukumus un logotipus uz 

vēlēšanu zīmēm un, ja iespējams, uz plakātiem, ko izmanto Eiropas vēlēšanu 

kampaņās; 

2) ieviest kopīgu divpadsmit nedēļu termiņu pirms vēlēšanu dienas deputātu kandidātu 

sarakstu iesniegšanai valsts līmenī;

3) ieviest obligāto slieksni no 3 % līdz 5 % vietu sadalījumam dalībvalstīs ar vienu 

vēlēšanu apgabalu un vēlēšanu apgabalos, kuriem ir vairāk nekā 26 deputātu vietas un 

kuros izmanto sarakstu sistēmu;

4) visās dalībvalstīs balsošanu slēgt vēlēšanu svētdienā līdz plkst. 21.00 pēc 

Centrāleiropas laika;

5) ieviest kopīgu divpadsmit nedēļu termiņu Eiropas politisko partiju vadošo kandidātu 

izvirzīšanai; 

6) ieviest tiesības balsot Eiropas vēlēšanās visiem Savienības pilsoņiem, kas dzīvo ārpus 

Eiropas Savienības;
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7) ieviest elektroniskās un interneta balsošanas iespējas, kā arī balsošanu pa pastu;

8) ieteikt dalībvalstīm arī saskaņot vēlētāju minimālo vecumu un noteikt, ka tas ir 16 gadi.


