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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

EP rinkimų rezultatų apžvalga 
(2020/2088(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį (ES sutartį), ypač į jos 10 ir14 straipsnius ir 
17 straipsnio 7 dalį,

– atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), ypač į jos 20 ir 22 
straipsnius,

– atsižvelgdamas į Deklaraciją dėl Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnio 6 ir 7 dalių, 
pridėtą prie Tarpvyriausybinės konferencijos, kurioje priimta Lisabonos sutartis, 
baigiamojo akto,

– atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 13 d. Tarybos sprendimą (ES, Euratomas) 2018/994, 
kuriuo iš dalies keičiamas prie 1976 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimo 76/787/EAPB, 
EEB, Euratomas pridėtas Aktas dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis 
tiesiogine visuotine rinkimų teise1,

– atsižvelgdamas į 2018 m. birželio 28 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimą (ES) 
2018/937, kuriuo nustatoma Europos Parlamento sudėtis2,

– atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 22 d. Tarybos sprendimą (ES, Euratomas) 2018/767, 
kuriuo nustatomas atstovų į Europos Parlamentą devintųjų rinkimų remiantis tiesiogine 
visuotine rinkimų teise laikotarpis3,

– atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 
Euratomas) 2018/673, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 dėl Europos politinių partijų ir Europos 
politinių fondų statuto ir finansavimo4,

– atsižvelgdamas į 2019 m. kovo 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 
Euratomas) 2019/493, kuriuo dėl patikrinimo procedūros, susijusios su asmens 
duomenų apsaugos taisyklių pažeidimais per rinkimus į Europos Parlamentą, iš dalies 
keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/20145,

– atsižvelgdamas į iš dalies pakeistą Pagrindų susitarimą dėl Europos Parlamento ir 
Europos Komisijos santykių6,

– atsižvelgdamas į savo 2015 m. lapkričio 11 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos rinkimų 

1 OL L 178, 2018 7 16, p. 1.
2 OL L 165I, 2018 7 2, p. 1.
3 OL L 129, 2018 5 25, p. 76.
4 OL L 114I, 2018 5 4, p. 1.
5 OL L 85I, 2019 3 27, p. 7.
6 OL L 304, 2010 11 20, p. 47.
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teisės reformos7,

– atsižvelgdamas į savo 2017 m. vasario 16 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos veikimo 
gerinimo remiantis Lisabonos sutarties teikiamomis galimybėmis8,

– atsižvelgdamas į savo 2017 m. vasario 16 d. rezoliuciją dėl galimų dabartinės Europos 
Sąjungos institucinės sąrangos pakeitimų ir korekcijų9,

– atsižvelgdamas į 2018 m. balandžio 18 d. Tarybos sprendimo, kuriuo nustatomas 
atstovų į Europos Parlamentą devintųjų rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų 
teise laikotarpis, projektą10,

– atsižvelgdamas į savo 2018 m. vasario 7 d. rezoliuciją dėl Europos Parlamento 
sudėties11,

– atsižvelgdamas į savo 2019 m. liepos 16 d. sprendimą dėl Komisijos pirmininko 
rinkimų 12,

– atsižvelgdamas į savo 2019 m. spalio 10 d. rezoliuciją dėl užsienio šalių kišimosi į 
rinkimus bei dezinformacijos vykstant nacionaliniams ir Europos demokratiniams 
procesams13,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A9-0000/2020),

A. kadangi per 2019 m. Europos Parlamento rinkimus nustatytas didžiausias rinkėjų 
aktyvumas bent per pastaruosius 20 metų, t. y. 50,2 proc. (padidėjo aštuoniais 
procentiniais punktais, palyginti su 2014 m.), ir tai yra teigiamas ženklas, kad Europos 
piliečiai mano, jog daugelis jiems rūpinčių klausimų gali būti sprendžiami ES lygmeniu;

B. kadangi didesnį rinkėjų aktyvumą iš dalies lėmė aktyvesnis jaunimo dalyvavimas;

C.  kadangi didesnis rinkėjų aktyvumas galiausiai buvo susijęs su euroskeptikų 
laimėjimais, o tai turėtų būti laikoma įspėjimu dėl Europos integracijos, ypač keliose 
valstybėse narėse steigėjose, kuriose rinkimus laimėjo kraštutinės dešiniosios pakraipos 
ekstremistai ir antieuropinės jėgos;

D. kadangi didesnis rinkėjų aktyvumas taip pat rodo, jog ES piliečiai nori, kad ES veiktų 
greitai ir priimtų veiksmingus sprendimus tokiais svarbiais klausimais kaip klimato 
kaita, migracija, pagrindinių teisių apsauga ir demokratizacija;

E. kadangi Europos Parlamento narių lyčių lygybė padidėjo (41 proc. moterų 2019 m., 

7 OL C 366, 2017 10 27, p. 7.
8 OL C 252, 2018 7 18, p. 215.
9 OL C 252, 2018 7 18, p. 201.
10 OL C 390, 2019 11 18, p. 170.
11 OL C 463, 2018 12 21, p. 83.
12 Priimti tekstai, P9_TA(2019)0002.
13 Priimti tekstai, P9_TA(2019)0031.
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palyginti su 37 proc. 2014 m.);

F. kadangi 15 valstybių narių vis dar ribojamos neįgaliųjų balsavimo teisės ir taip 
užkertamas kelias prasmingam šių piliečių dalyvavimui ir atstovavimui 
demokratiniuose procesuose;

G. kadangi 1976 m. Rinkimų akto reforma, kuriai Europos Parlamentas pritarė 2018 m. 
liepos 4 d. teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas prie 
1976 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimo 76/787/EAPB, EEB, Euratomas pridėtas 
Aktas dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų 
teise, projekto14, iki šiol nėra galutinai ratifikuota to, kad Vokietija, Ispanija ir Kipras 
atsisako imtis reikiamų veiksmų savo nacionalinės teisės aktais, taip stabdydami EP 
rinkimų teisinės sistemos raidą; 

H. kadangi iš dalies pakeistą Rinkimų aktą, kurį dar turi ratifikuoti kai kurios valstybės 
narės, jau reikia toliau tobulinti (t. y. dėl EP narių vaiko priežiūros atostogų);

I. kadangi dėl 2019 m. Europos Parlamento rinkimų rezultatų politinis atstovavimas 
Parlamente fragmentiškas, todėl sprendimų priėmimo procesas tapo vis sudėtingesnis;

J. kadangi per 2019 m. rinkimus Komisijos pirmininkas nebuvo išrinktas iš įvairių 
pagrindinių kandidatų, todėl 2014 m. prasidėjęs procesas žengė žingsnį atgal;

K. kadangi pagrindinių kandidatų procesas dar nėra iki galo išplėtotas; kadangi, be kita ko, 
pagrindiniai kandidatai taip pat neturi galimybės būti visų valstybių narių 
tarpvalstybinių sąrašų oficialiais kandidatais, kad visi Europos rinkėjai galėtų rinktis 
pageidaujamą pagrindinį kandidatą ir už jį balsuoti; kadangi Parlamentas šį klausimą 
iškėlė savo 2018 m. vasario 7 d. sprendime dėl pagrindų susitarimo dėl Europos 
Parlamento ir Europos Komisijos santykių peržiūros15,

L. kadangi pagrindinių kandidatų sistema turi būti patobulinta ir įforminta ES pirminėje 
teisėje po išsamių institucinių svarstymų; kadangi šie svarstymai taip pat turėtų apimti 
Komisijos ir jos pirmininko realų politinį vaidmenį ir visus susijusius Sąjungos 
sprendimų priėmimo proceso pakeitimus;

M.  kadangi instituciniai patobulinimai, pvz., tarpvalstybiniai sąrašai, kaip pripažino 
Parlamentas savo 2018 m. vasario 7 d. rezoliucijoje dėl Europos Parlamento sudėties, 
arba Tarybos pertvarkymas į antruosius Sąjungos teisėkūros rūmus, kaip siūloma EP 
2017 m. vasario 16 d. rezoliucijoje dėl galimų dabartinės Europos Sąjungos institucinės 
struktūros pokyčių ir koregavimų, Europos Parlamento rinkimus iš esmės pakeistų į 
tikrus bendrus rinkimus, palyginti su dabartine padėtimi, kai vykdomi 27 atskiri 
nacionaliniai rinkimai;

N. kadangi dėl aštresnių politinių diskusijų Parlamente taip pat išryškėjo kai kurių 
nuolatinių procedūrų, pvz., paskirtųjų Komisijos narių klausymų, trūkumai, ypatingą 
dėmesį atkreipiant į jų paraiškų teisinio vertinimo sąlygas (pvz., finansinių interesų 

14 OL C 118, 2020 4 8, p. 246.
15 Priimti tekstai, P8_TA(2018)0030.
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deklaracijoms);

O. kadangi demokratiniams procesams tiek valstybių narių, tiek ES lygmenimis darė 
poveikį užsienio valstybės, norėdamos įtakoti rinkimų rezultatus ir susilpninti Sąjungą; 
kadangi Europos institucijų nustatyti mechanizmai, pvz., Kovos su dezinformacija 
praktikos kodeksas ir per rinkimus naudojama Skubių pranešimų sistema, padėjo 
sušvelninti užsienio subjektų kišimąsi rinkimų kampanijos metu;

P. kadangi Komisijos prašymai socialinės žiniasklaidos platformoms prieš rinkimus sukėlė 
painiavą ir turėjo nenumatytų pasekmių, pvz., Europos masto politinės reklamos 
draudimas, kuris yra vienintelis būdas Europos politinėms partijoms reklamuotis per 
Europos Parlamento rinkimų kampanijas; kadangi ypač šiuo klausimu institucijos turėtų 
parengti tarpinstitucinį požiūrį siekiant padaryti teigiamą poveikį rinkimų proceso 
saugumui ir stabilumui;

Q. kadangi Europos politinės partijos ir fondai yra pagrindiniai sėkmingų Europos politinių 
diskusijų tarpininkai tiek per Europos Parlamento rinkimus, tiek po jų;

R. kadangi Europos politinės partijos susiduria su įvairiais rinkimų į Europos Parlamentą 
kampanijų apribojimais ir joms draudžiama rengti kampanijas nacionaliniuose 
referendumuose Europos klausimais;

1. atkreipia dėmesį į didesnį rinkėjų aktyvumą per 2019 m. rinkimus į Europos 
Parlamentą; mano, kad atsižvelgiant į tai matyti, jog vis didesnė piliečių dalis mano, kad 
ES lygmuo yra tinkamas sprendžiant mūsų laikų problemas, tokias kaip klimato kaita ir 
aplinkos apsauga, socialinė ir lyčių nelygybė, tvarus augimas ir geopolitiniai klausimai, 
pavyzdžiui, migracija ir užsienio politika; todėl primygtinai ragina visas ES institucijas 
prisiimti atsakomybę ir vykdyti įgaliojimus, kuriuos joms tiesiogiai ar netiesiogiai 
suteikė piliečiai; apgailestauja ir dėl nepakankamo Tarybos ryžtingumo, ir dėl to, kad 
trūksta aiškaus ketinimo rasti bendru požiūriu pagrįstus sprendimus;

2. palankiai vertina tai, kad jaunimas daug aktyviau dalyvauja rinkimuose; dar kartą ragina 
Tarybą ir Komisiją atsižvelgti į jiems rūpinčius klausimus, jie yra itin svarbūs 
ateinančių kartų gyvenimui;

3. apgailestauja dėl to, kad rinkimų rezultatai nepadėjo užtikrinti tikros lyčių pusiausvyros 
Parlamente; ragina Komisiją, bendradarbiaujant su Parlamentu ir kitomis institucijomis, 
pvz., Venecijos komisija, parengti rekomendacijas valstybėms narėms siekiant padidinti 
moterų skaičių Europos Parlamente;

4. pažymi, kad būtų galima pateikti panašių rekomendacijų dėl neįgalių piliečių teisės 
rinkti ir teisės būti išrinktam įgyvendinimo; labai susirūpinęs primena, kad kai kuriose 
valstybėse narėse neįgalieji negalėjo balsuoti 2019 m. dėl netinkamos rinkimų 
medžiagos ar infrastruktūros rinkimų apylinkėse;

5. mano, kad po 2019 m. rinkimų nepavyko paskirti Europos Komisijos pirmininko taikant 
pagrindinio kandidato procesą, nes nuo 2014 m. rinkimų šis procesas nebuvo 
patobulintas; ketina stiprinti demokratinį Komisijos pirmininko rinkimo procesą iki 
kitų, 2024 m. vyksiančių, Europos Parlamento rinkimų;
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6. palankiai vertina būsimą trijų Europos institucijų bendrą deklaraciją dėl konferencijos 
dėl Europos ateities, primena Komisijos pirmininkės įsipareigojimą per konferenciją 
tarpvalstybinių sąrašų ir pagrindinių kandidatų procedūros klausimą nagrinėti kaip 
prioritetinius institucinius klausimus;

7. pabrėžia, kad Komisijos pirmininko rinkimai priklauso nuo daugumos Parlamento 
narių, o tam realiai reikia sudaryti koaliciją; rekomenduoja atšaukti rinkimų procedūrą, 
kad Parlamentas, gavęs Europos Vadovų Tarybos pritarimą, pasiūlytų ir išrinktų 
Komisijos pirmininką;

8. mano, kad Europos Parlamento rinkimų rezultatai sustiprino politinį Europos Komisijos 
rinkimų aspektą, todėl reikia tiksliau ir objektyviau tikrinti paskirtųjų Komisijos narių 
interesų deklaracijas; ragina sukurti nepriklausomą instituciją, kuriai būtų suteiktos 
tinkamos priemonės, ir ši kontrolė būtų viena iš jos atsakomybės sričių;

9. apgailestauja, kad portfelių paskirstymas Komisijoje grindžiamas tik logika, pagal kurią 
nacionaliniai interesai yra svarbesni už bendrus Europos interesus;

10. primygtinai reikalauja, kad visiems Europos rinkėjams būtų leidžiama balsuoti už 
pageidaujamą kandidatą į Komisijos pirmininko postą; todėl pakartoja, kad pagrindiniai 
kandidatai turėtų galėti per kitus rinkimus dalyvauti kaip oficialūs kandidatai visų 
valstybių narių bendroje Europos rinkimų apygardoje;

11. mano, kad suteikus Europos rinkėjams antrą balsą, skirtą tarpvalstybiniams sąrašams 
bendroje Europos rinkimų apygardoje, kuriuos sudarytų Europos politinės partijos ir 
judėjimai, Europos Parlamento rinkimai taptų svarbesni nei nacionalinės kampanijos, 
grindžiamos tik nacionaliniais interesais, ypač jei tokiems sąrašams vadovautų 
atitinkami pagrindiniai kandidatai;

12. pažymi, kad šiame pranešime siūlomi ES pirminės teisės pakeitimai, susiję su 
padidėjusiu Komisijos politiniu vaidmeniu ES sistemoje ir turėtų apimti individualią ir 
kolektyvinę Komisijos atsakomybę Parlamentui ir Tarybai, taip pat Tarybos 
pertvarkymą į antruosius Sąjungos teisėkūros rūmus;

13. pripažįsta, kad nepaisant to, jog kai kurios valstybės narės dar neratifikavo Rinkimų 
teisės reformos, dėl kurios susitarta, reikalingi tolesni patobulinimai, pavyzdžiui, 
nuostatos dėl nuotolinio balsavimo operacijų apibrėžtomis arba išimtinėmis 
aplinkybėmis, taip pat dėl rinkimų bendroje Europos rinkimų apygardoje;

14. atkreipia dėmesį į Komisijos ir kitų institucijų pastangas reaguoti į užsienio subjektų 
kišimąsi rinkimų kampanijos metu; vis dėlto atkreipia dėmesį į tai, kad finansiniai ir 
žmogiškieji ištekliai, kurių reikia siekiant kovoti su šiais išpuoliais prieš Europos 
demokratiją, taip pat ir nacionaliniu lygmeniu, daug kartų viršija bendrai paskirtus 
Europos išteklius; primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares gerokai padidinti 
finansavimą, kurį jos skiria kovai su užsienio subjektų kišimusi;

15. ragina Komisiją ir Tarybą, atsižvelgiant į Parlamento Specialiojo užsienio kišimosi ir 
dezinformacijos komiteto darbą, apsvarstyti galimybę skubiai sukurti Europos 
organizaciją, skirtą kovai su užsienio subjektų kišimusi; ragina Komisiją ir Tarybą šiais 
klausimais daug glaudžiau bendradarbiauti su Parlamentu, nes mūsų demokratinių 
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institucijų apsauga yra pagrindinė Europos Parlamento kompetencija;

16. pripažįsta svarbų Europos politinių partijų ir fondų vaidmenį skatinant Europos 
politines diskusijas; vis dėlto pažymi, kad dėl ribojamųjų priemonių Europos ir 
nacionaliniu lygmenimis Europos politinės partijos negali visapusiškai dalyvauti 
Europos Parlamento rinkimų kampanijose; be to, pabrėžia, kad jiems neleidžiama 
dalyvauti referendumuose, susijusiuose su Europos klausimais, įskaitant tarptautinius 
prekybos susitarimus arba 2016 m. Jungtinės Karalystės referendumą dėl narystės ES;

17. siūlo iš dalies pakeisti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 
1141/2014 dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir 
finansavimo16 siekiant Europos politinėms partijoms ir fondams sudaryti galimybę 
visapusiškai dalyvauti Europos politinėje erdvėje ir tuo pačiu padidinant jų finansavimo 
skaidrumą, ypač kai jie finansuojami iš ES nepriklausančių šalių;

18. mano, kad Europos Parlamento rinkimų rezultatai aiškiai rodo, kas reikia išsamių 
institucinių apmąstymų, kurie sudarytų galimybę piliečiams, pilietinei visuomenei ir jų 
atstovams formuoti Sąjungos ateitį; todėl ragina visus institucinius partnerius prisiimti 
atsakomybę ir surengti plataus užmojo konferenciją dėl Europos ateities;

19. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, 
Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

16 OL L 317, 2014 11 4, p. 1.


