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TRUMPAS PAGRINDIMAS

I. Komisijos pasiūlymo kontekstas
Pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 19 straipsnį, „Kiekvienas Sąjungos pilietis, 
gyvendamas kokioje nors valstybėje narėje ir nebūdamas jos pilietis, turi teisę balsuoti ir būti 
kandidatu per vietos savivaldos rinkimus gyvenamoje valstybėje narėje tomis pačiomis 
sąlygomis kaip ir tos valstybės piliečiai“. Teisių balsuoti ir būti kandidatu įgyvendinimo 
sąlygos nustatytos Direktyvoje 93/109/EB.
Šios direktyvos tikslai – užtikrinti visų Europos Sąjungos piliečių dalyvavimą Europos 
Parlamento rinkimuose, skatinti visų Europos Sąjungos piliečių dalyvavimą Europos 
Parlamento rinkimuose ir užtikrinti visiems toje pačioje valstybėje gyvenantiems ES 
piliečiams (turintiems tos valstybės pilietybę ir jos neturintiems) vienodas rinkėjų teises1.

Šioje direktyvoje numatoma, kad joks pilietis per tuos pačius rinkimus negali balsuoti ir būti 
kandidatu daugiau kaip vieną kartą (4 straipsnis)2.

Tačiau atsižvelgdama į 2004 m. birželio mėn. vykusių EP rinkimų patirtį, Komisija 
nusprendė, kad būtų galima supaprastinti šią priemonę, todėl pateikė šį pasiūlymą dėl 
direktyvos. Jame numatoma panaikinti valstybių narių prievolę keistis informacija (13 
straipsnis), sugriežtinti nuostatas, susijusias su nuobaudomis už netikslumus deklaracijoje (13 
straipsnis), ir panaikinti kandidatų prievolę pateikti pažymą, kad jam neatimta teisė būti 
kandidatu (6 ir 10 straipsniai).

II. Direktyvos taikymo sritis

Ši direktyva taikoma tik Sąjungos piliečiams, gyvenantiems tam tikroje valstybėje narėje ir 
nesantiems jos piliečiais.
Direktyvoje nenagrinėjami klausimai, susiję su:
- dvigubą pilietybę turinčiais asmenimis;
- trečiųjų valstybių piliečiais.

1. Dvigubos pilietybės klausimas

Savo Komunikate dėl 2004 m. Europos rinkimų3 Komisija nurodo problemas, susijusias su 
dviguba arba kelių valstybių (daugiau kaip vienos valstybės narės) pilietybe. Iš tiesų šiuo 
atveju neįmanoma užtikrinti, kad pilietis balsuos ne daugiau kaip vieną kartą, o tai 
prieštarauja 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis 
tiesiogine visuotine rinkimų teise 8 straipsnio nuostatoms.
Šis klausimas nesusijęs su Direktyvos 93/109/EB taikymo sritimi, bet gali tapti pagrindu 
balsuoti du kartus, todėl Komisija turėtų išnagrinėti galimybes išvengti tokių situacijų.

2. Trečiųjų valstybių piliečiai

  
1 SEC(2006)1647.
2 Taip pat žr. 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine 
rinkimų teise 8 straipsnį.
3 COM(2006) 0790.
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Direktyva taikoma tik ES piliečiams, todėl galimo trečiųjų valstybių piliečių dalyvavimo 
rinkimuose į Europos Parlamentą nereglamentuoja. Vis dėlto verta paminėti pastarojo meto 
Europos Bendrijų Teisingumo Teismo sprendimus šiuo klausimu. Į Teismą buvo kreiptasi dėl 
to, ar tam tikra valstybė narė turi pagrindą rinkimų į Europos Parlamentą teisę suteikti ir 
trečiųjų šalių piliečiams, šiuo atveju – tam tikrus kriterijus atitinkantiems Britanijos tautų 
sandraugos piliečiams („qualifying Commonwealth citizens“), gyvenantiems ES teritorijoje, 
šiuo atveju – Gibraltare.
2006 m. rugsėjo 12 d. sprendime1 Teismas primena, kad nei EB steigimo sutarties 190 
straipsnyje, nei 1976 m. Akte aiškiai ir konkrečiai nenustatoma, kas turi teisę balsuoti ir būti 
kandidatu Europos Parlamento rinkimuose2, o 1976 m. Akto 8 straipsnyje nurodoma, kad 
kiekvienoje valstybėje narėje rinkimų tvarką reglamentuoja nacionalinės teisės nuostatos3.
Teismas daro išvadą, kad „turinčių teisę balsuoti ir būti kandidatais Europos Parlamento 
rinkimuose nustatymas priklauso kiekvienos valstybės narės kompetencijai laikantis Bendrijos 
teisės ir kad EB sutarties 189, 190, 17 ir 19 straipsniai nedraudžia valstybėms narėms suteikti 
šios teisės balsuoti ir būti kandidatu nustatytiems kitiems, nei jų piliečiai arba jų teritorijoje 
gyvenantys Sąjungos piliečiai, su jomis glaudų ryšį turintiems asmenims“. Taigi šiame 
sprendime pabrėžiama, kad trečiųjų valstybių piliečiai gali turėti teisę balsuoti ir būti 
kandidatais Europos Parlamento rinkimuose, tačiau sprendimą dėl šių teisių suteikimo priima 
valstybės narės.

III. Pranešėjo pozicija

Pranešėjas remia Komisijos tikslą supaprastinti ES piliečių, pageidaujančių balsuoti ar būti 
kandidatais toje valstybėje narėje, kurioje gyvena, veiksmus.
Ši direktyva naudinga ir būtina tuo, kad ji prisideda prie Europos politinės bendrijos kūrimo.
Deja, turint omenyje esamą politinę padėtį Europos Sąjungoje, vieningos rinkimų sistemos 
sukurti neįmanoma. Vis dėlto būtų naudinga, kad po 2009 m. Europos Parlamento rinkimų 
Komisija pateiktų atitinkamą pasiūlymą, o tada Taryba ir Parlamentas galėtų jį išnagrinėti.
Kitų pranešėjo pateiktų pakeitimų tikslas – užtikrinti, kad Sąjungos piliečiams, balsuojantiems 
gyvenamojoje valstybėje narėje, būtų taikomos tokios pat sąlygos balsuoti ir būti kandidatais 
kaip ir tos valstybės narės piliečiams bei palengvinti šios direktyvos praktinį įgyvendinimą.

  
1 Byla C-145/04 Ispanijos Karalystė prieš Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę.
2 Sprendimo 70 straipsnis.
3 Sprendimo 69 straipsnis.
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PAKEITIMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
1A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(1a) Nepaprastai svarbu užtikrinti efektyvų 
ir praktišką būdą Sąjungos piliečiams, 
gyvenantiems valstybėje narėje ir 
nesantiems šios valstybės piliečiais, 
naudotis savo politinėmis teisėmis, iš kurių 
svarbiausios yra balsavimo teisė ir teisė būti 
kandidatais per Europos Parlamento 
rinkimus.

Pakeitimas 2
1B KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(1b) Apmaudu, kad Europos Parlamento 
rinkimai nėra tikri Europos rinkimai, bet 
priklauso nuo dvidešimt septynių skirtingų 
rinkimų sistemų, nes nėra bendro rinkimų 
įstatymo, o esant dabartinėms politinėms 
sąlygoms šios padėties, deja, pagerinti 
negalima.

Pakeitimas 3
1 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(1) Komisijos ataskaita apie Tarybos 
direktyvos 93/109/EB, nustatančios išsamias 
priemones Sąjungos piliečiams, 
gyvenantiems valstybėje narėje ir 

(1) Komisijos ataskaita apie Tarybos 
direktyvos 93/109/EB, nustatančios išsamias 
priemones Sąjungos piliečiams, 
gyvenantiems valstybėje narėje ir 

  
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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nesantiems šios valstybės piliečiais, naudotis 
balsavimo teise ir būti kandidatais per 
Europos Parlamento rinkimus taikymą 
2004 m. rinkimams atskleidė poreikį pakeisti 
kai kurias direktyvos nuostatas.

nesantiems šios valstybės piliečiais, naudotis 
balsavimo teise ir būti kandidatais per 
Europos Parlamento rinkimus taikymą 
2004 m. rinkimams atskleidė poreikį pakeisti 
kai kurias direktyvos nuostatas. Europos 
Sąjungos pilietybė visiems Europos 
Sąjungos piliečiams užtikrina vienodas 
teises, neatsižvelgiant į tai, ar jų gimimo ir 
gyvenamoji vieta yra pačioje ES, ar 
trečiojoje šalyje. Todėl Bendrijos 
institucijos privalo atidžiai stebėti, ar 
trečiojoje šalyje gyvenantiems Sąjungos 
piliečiams užtikrinamos galimybės naudotis 
savo teisėmis per Europos Parlamento 
rinkimus. 

Pakeitimas 4
2A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(2a) Į šios direktyvos taikymo sritį neįeina 
ir jos nuostatos neturi jokios įtakos 
valstybių narių vidaus teisės aktams, 
susijusiems su balsavimo teisės ar teisės 
būti kandidatais rinkimuose suteikimu 
šiems asmenims:

a) valstybėse narėse gyvenantiems trečiųjų 
šalių piliečiams,

b) trečiosiose šalyse gyvenantiems valstybių 
narių piliečiams,

c) asmenims be pilietybės ir kitiems jokios 
šalies pilietybės neturintiems asmenims, 
ilgai gyvenantiems valstybėje narėje.

Pakeitimas 5
1 STRAIPSNIO 1A PUNKTAS (naujas)

3 straipsnis (Direktyva 93/109/EB)
(1a) 3 straipsnis pakeičiamas taip:
„3 straipsnis
Kiekvienas asmuo, kuris nustatytąją dieną:
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a) yra Sąjungos pilietis pagal Sutarties 8 
straipsnio 1 dalies antrą pastraipą, 
b) nėra gyvenamosios vietos valstybės narės 
pilietis, bet atitinka tuos pačius teisei 
balsuoti ir būti kandidatu keliamus 
reikalavimus, kuriuos ta valstybė pagal 
įstatymą taiko savo piliečiams, 
turi teisę balsuoti ir būti kandidatu per 
rinkimus į Europos Parlamentą 
gyvenamosios vietos valstybėje narėje ir 
pagal tokią pačią procedūrą kaip tos 
valstybės narės piliečiai, jei tos teisės jam 
nėra atimtos pagal 6 ir 7 straipsnius.
Tuo atveju, kai gyvenamosios vietos 
valstybės narės piliečiai gali būti 
kandidatais, jeigu jie tam tikrą minimalų 
laikotarpį buvo jos piliečiais, laikoma, kad 
Sąjungos piliečiai atitinka šį reikalavimą, 
jei jie tokį patį laikotarpį yra buvę kurios 
nors valstybės narės piliečiais.“

Pagrindimas

Įvairūs balsavimo būdai, kuriais gali naudotis valstybės narės piliečiai (balsavimas paštu, 
surašant įgaliojimą ir t. t.), turi būti pasiūlyti ir Bendrijos rinkėjams.

Pakeitimas 6
1 STRAIPSNIO 2 PUNKTO B PAPUNKTIS

6 straipsnio 3 dalis (Direktyva 93/109/EB)

3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytu tikslu 
gyvenamosios vietos valstybė narė praneša 
kilmės valstybei narei apie 10 straipsnio 1 
dalyje nurodytą deklaraciją. Tokiu atveju 
kilmės valstybė narė laiku ir tinkamai 
pateikia atitinkamą ir paprastai gaunamą 
informaciją;  tokią informaciją gali sudaryti 
tik duomenys, būtinai reikalingi šiam 
straipsniui įgyvendinti, ir ją galima naudoti 
tik tuo tikslu. Jei pateikta informacija 
anuliuoja deklaracijos turinį, gyvenamosios 
vietos valstybė narė imasi atitinkamų 
priemonių neleisti atitinkamam asmeniui 
balsuoti.

3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytu tikslu 
gyvenamosios vietos valstybė narė praneša 
kilmės valstybei narei apie 10 straipsnio 1 
dalyje nurodytą deklaraciją perduodama jai 
10 straipsnio 2 dalyje nurodytą anketą.  
Tokiu atveju kilmės valstybė narė laiku ir 
tinkamai pateikia atitinkamą ir paprastai 
gaunamą informaciją;  tokią informaciją gali 
sudaryti tik duomenys, būtinai reikalingi 
šiam straipsniui įgyvendinti, ir ją galima 
naudoti tik tuo tikslu. Jei pateikta 
informacija anuliuoja deklaracijos turinį, 
gyvenamosios vietos valstybė narė imasi 
atitinkamų priemonių neleisti atitinkamam 
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asmeniui balsuoti.

Pagrindimas

10 straipsnyje minima oficiali deklaracija turi būti nusiųsta kilmės valstybei narei.
Valstybėms narėms bus lengviau tvarkyti šias deklaracijas, jei jos bus pateikiamos vienodos 
formos.

Pakeitimas 7
1 STRAIPSNIO 3 PUNKTO B ir C PAPUNKČIAI

10 straipsnio 2 ir 3 dalys (Direktyva 93/109/EB)

b) 2 dalis išbraukiama; b) 2 dalis pakeičiama tokiu tekstu:

„Ši oficiali deklaracija pateikiama 
užpildant I priede esančią anketą.“

c) 3 dalis tampa 2 dalimi.

Pagrindimas

10 straipsnyje minima oficiali deklaracija turi būti nusiųsta kilmės valstybei narei.
Valstybėms narėms bus lengviau tvarkyti šias deklaracija, jei jos bus pateikiamos vienodos 
formos.

Pakeitimas 8
1 STRAIPSNIO 4A PUNKTAS (naujas)

12 straipsnis (Direktyva 93/109/EB)

3a) Prie 12 straipsnio pridedamas toks 
punktas:
„Bendrijos rinkėjų teisės balsuoti 
įgyvendinimo procedūra turi būti tokia pat, 
kokia taikoma gyvenamosios vietos 
valstybės narės piliečiams“.

Pagrindimas

Įvairūs balsavimo būdai, kuriais gali naudotis valstybės narės piliečiai (balsavimas paštu, 
surašant įgaliojimą ir t. t.), turi būti pasiūlyti ir Bendrijos rinkėjams.

Pakeitimas 9
1 STRAIPSNIO 4A PUNKTAS (naujas)
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15a straipsnis (naujas) (Direktyva 93/109/EB)

4a) IV skyriuje įterpiamas 15a straipsnis.
„Per šešis mėnesius nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo datos valstybės narės praneša 
Komisijai, kokia rinkimų institucija yra 
kompetentinga įgyvendinti šioje direktyvoje 
numatytus įsipareigojimus. Komisija šią 
informaciją perduoda visoms valstybėms 
narėms."

Pakeitimas 10
1 STRAIPSNIO 5 PUNKTAS

16 straipsnis (Direktyva 93/109/EB)

Komisija, remdamasi valstybių narių 
pateikta informacija, pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie šios 
direktyvos taikymą 2009 m. vyksiantiems 
rinkimams į Europos Parlamentą ir, jei 
reikia, pateikia pasiūlymą iš dalies pakeisti 
šią direktyvą. Minėtoje ataskaitoje ypač 
analizuojamas 4 ir 13 straipsnių taikymas.

Komisija, remdamasi valstybių narių 
pateikta informacija, pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie šios 
direktyvos taikymą 2009 m. vyksiantiems 
rinkimams į Europos Parlamentą.
Remdamasi šia informacija Komisija 
parengia išankstinį tyrimą siekiant įvesti 
bendrą rinkimų sistemą 2014 m. 
įvyksiantiems Europos Parlamento 
rinkimams.

Pirmajame punkte nurodytu tikslu
valstybės narės bendradarbiauja siekdamos 
po rinkimų atlikti patikrinimus ir galimų 
balsavimo du kartus ir buvimo kandidatu 
dviejose vietose atvejų tyrimus; šie 
patikrinimai ir tyrimai gali būti atliekami tik 
tais atvejais, kai yra didesnė balsavimo du 
kartus arba buvimo kandidatu dviejose 
vietose tikimybė.

Valstybės narės bendradarbiauja siekdamos 
po rinkimų atlikti patikrinimus ir galimų 
balsavimo du kartus ir buvimo kandidatu 
dviejose vietose atvejų tyrimus; šie 
patikrinimai ir tyrimai gali būti atliekami tik 
tais atvejais, kai yra didesnė balsavimo du 
kartus arba buvimo kandidatu dviejose 
vietose tikimybė.

Pakeitimas 11
1 STRAIPSNIO 5A PUNKTAS (naujas)
I priedas (naujas) (Direktyva 93/109/EB)

5a) Pridedamas toks I priedas:
Oficiali deklaracija, kad Sąjungos pilietis, gyvenantis valstybėje narėje ir nesantis šios 
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valstybės piliečiu, naudosis teise būti kandidatu per Europos Parlamento rinkimus

Gyvenamosios vietos valstybės narės pavadinimas: ______________
Kilmės valstybės narės pavadinimas: ______________

Deklaracija teikiant kandidatūrą į
Europos Parlamento rinkimus kitoje valstybėje narėje, negu toje,

kurios pilietybę turi kandidatas
__________________

Aš,

pavardė:______________
vardas:______________
gimęs (-usi) ______________
gimimo vieta:______________
pilietybė:______________
asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ar paso Nr.: ______________,  išdavimo 
data___________, vieta ___________,

adresas gyvenamosios vietos valstybėje narėje:
__________________________________________  
__________________________________________ 
__________________________________________,  

tvirtinu, kad

Nesu kandidatas per Europos Parlamento rinkimus jokioje kitoje, negu pirmiau 
nurodyta, valstybė narėje;

Man nėra atimta teisė būti kandidatu pirmiau nurodytoje mano kilmės valstybėje narėje.

Paskutinio mano įrašymo į rinkėjų sąrašus vieta  __________________ (kilmės valstybės 
pavadinimas)
__________________________________________. 

Esu informuotas, kad šioje deklaracijoje pateikus klaidingą informaciją taikomos 
baudžiamosios sankcijos pagal mano gyvenamosios vietos valstybės narės teisę.

Vieta _______________ , data _______________

Parašas:

PROCEDŪRA
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Pavadinimas Direktyvos Nr.93/109/EB dalinis pakeitimas. Teisė balsuoti ir 
dalyvauti rinkimuose į Europos Parlamentą kitoje valstybėje narėje 
gyvenantiems ES piliečiams.
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