
DT\703649LV.doc PE400.477v01-00

LV                          Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 










 2009

Konstitucionālo jautājumu komiteja

17.1.2008

DARBA DOKUMENTS
par Eiropas Parlamenta vēlēšanām (II)

Konstitucionālo jautājumu komiteja

Referents: Andrew Duff



PE400.477v01-00 2/6 DT\703649LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

Eiropas Parlamenta vēlēšanas

II. NO NICAS LĪDZ LISABONAI

Tūlīt pēc Amsterdamas līguma parakstīšanas 1997. gadā Institucionālo lietu komiteja 
Parlamenta priekšsēdētāja vietnieku Georgios Anastassopoulos iecēla par savu referentu 
vēlēšanu procedūras jautājumos. Viņa uzdevums bija noskaidrot, vai, pamatojoties uz grozītā 
190. panta 4. punktu, varētu vienoties par jaunu priekšlikums, tas ir, vai „visām dalībvalstīm 
kopīgi principi” ir labāks pamats vienotībai nekā „vienota [vēlēšanu] procedūra visās dalībvalstīs”.

G. Anastassopoulos konstatēja, ka starp dalībvalstīm pastāv „ļoti plaša vienprātība” par 
vairākiem kopīgiem principiem, arī par tādu svarīgu aspektu kā proporcionālā pārstāvība. 
Viņš atteicās no domas mēģināt vienādā veidā izveidot teritoriālos vēlēšanu apgabalus, bet 
uzstāja, ka tādi apgabali ir jāveido valstīs ar vairāk nekā 20 miljoniem iedzīvotāju. Viņš 
izvirzīja svarīgu jautājumu par to, vai, sākot no 2009. gada vēlēšanām, noteiktu vietu daļu —
viņš ierosināja desmit procentus — varētu proporcionāli sadalīt pa transnacionāliem 
sarakstiem (ievērojot dzimumu līdzsvaru). Ierobežojumi valstīm būtu jāatstāj izvēlei. Lai 
veicinātu piedalīšanos vēlēšanās, būtu jāsekmē preferenciāla balsošana. Dubulti parlamenta 
mandāti tiktu aizliegti. Viņš ierosināja vēlēšanas pārcelt no jūnija uz maiju (lai izvairītos no 
vasaras atvaļinājumu laika Ziemeļvalstīs) un pašu vēlēšanu laiku saīsināt līdz ne vairāk kā 
divām dienām. Šo tālejošo G. Anastassopoulous ziņojumu Eiropas Parlaments pieņēma 
1998. gada 15. jūlijā ar 355 balsīm par, 146 balsīm pret, 39 deputātiem atturoties.1

2002. gadā Padome grozīja 1976. gada aktu, lai kodificētu visur ieviesto proporcionālo 
pārstāvību, lai nepārprotami atļautu vienas nododamās balss (single transferable vote — STV) 
un preferenciālo balsošanu, lai paredzētu teritoriālo vēlēšanu apgabalu izveidi, lai noteiktu 
maksimālo slieksni 5 % apmērā, lai pakāpeniski novērstu dubultus mandātus un lai valsts 
tiesību akti varētu attiekties uz mandātu atsaukšanu un brīvo vietu aizpildīšanu.2

G. Anastassopoulos Parlamenta ziņojuma drosmīgākie priekšlikumi netika pieņemti. 

Nica, Lākene un Konvents

Parlamentam neizdevās jautājumu par savu vēlēšanu procedūru izvirzīt Nicas Starpvaldību 
konferencē. Tā vietā SVK noslēguma posmus 2000. gada decembrī raksturoja stīvēšanās par 
vietu pārdalīšanu Parlamentā. Galu galā Parlamenta vietu skaitam laikposmam no 2004. līdz 
2009. gadam (tolaik divdesmit piecām dalībvalstīm) bija jāpieaug līdz 732. Vācija saglabāja 
99 vietas, Francija, Itālija un Apvienotā Karaliste saņēma pa 78 vietām, un Spānija un Polija 
katra saņēma 54 vietas. (Vēlāk, pievienojoties Bulgārijai un Rumānijai, tika panākta 
vienošanās, ka no 2009. gada Parlamentā būs 736 vietas: Vācija atkal saglabās 99 vietas, 
Francijas, Itālijas un Apvienotās Karalistes vietu skaits samazināsies līdz 72 vietām katrai, 
Spānijai un Polijai līdz 50 vietām.)3

Ar Nicas līgumu 190. panta 5. punkts tika grozīts šādi:

                                               
1 OV C 292, 21.9.1998.; Parlamenta rezolūcija ir publicēta I pielikumā. 
2 Padomes 2002. gada 25. jūnija un 2002. gada 23. septembra Lēmums, ar ko groza Aktu par Eiropas Parlamenta 
pārstāvju ievēlēšanu vispārējās tiešās vēlēšanās; OV L 283, 21.10.2002.
3 Sk. II pielikumu. 
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Eiropas Parlaments, iepriekš lūdzot Komisiju sniegt atzinumu, kā arī saņēmis 
Padomes apstiprinājumu, ko tā pieņēmusi ar kvalificētu balsu vairākumu, pieņem 
noteikumus un vispārīgus nosacījumus, kas reglamentē Parlamenta locekļu pienākumu 
izpildi. Visus noteikumus un nosacījumus, kas saistīti ar nodokļu uzlikšanu 
pašreizējiem vai bijušiem locekļiem, Padome pieņem vienprātīgi.4

Tika grozīts 191. pants, lai izveidotu juridisko pamatu Eiropas līmeņa politisko partiju statusa 
izveidei. Padome tika pilnvarota koplēmumā ar Parlamentu pieņemt regulas par Eiropas 
partiju atzīšanu un finansēšanu.

Atgūstoties no Nicas līguma izraisītās vilšanās, Lākenes Deklarācijā 2001. gada decembrī tika 
izvirzīti dažādi būtiski jautājumi par Eiropas Parlamenta nozīmību nākotnē. „Vai Eiropas 
Parlamenta nozīmība būtu jāpastiprina? Vai koplēmuma tiesības būtu jāpaplašina vai ne? Vai 
būtu jāpārskata veids, kādā mēs ievēlam Eiropas Parlamenta deputātus? Vai būtu jāizveido 
Eiropas vēlēšanu apgabals vai arī vēlēšanu apgabali būtu jānosaka pašām valstīm? Vai abas 
sistēmas var apvienot? Tomēr jāatzīst, ka tad, kad Konstitucionālais konvents šos jautājumus 
apsprieda, vēlēšanu sistēmai bija mazāka prioritāte nekā jautājumam par Parlamenta 
pilnvarām un tā vietu iestāžu līdzsvara sistēmā.5

Konvents pamatoti ierosināja, ka vēlēšanu sistēma būtu jānosaka ar Padomes eirolikumu vai 
eiroietvarlikumu, darbojoties vienprātīgi pēc Parlamenta priekšlikuma un ar tā piekrišanu.6
Ciktāl runa bija par Parlamenta struktūru, Konvents ierosināja, ka lēmums vienprātīgi 
jāpieņem Eiropadomei pēc Parlamenta priekšlikuma saņemšanas un ar tā piekrišanu. Deputātu 
skaitu ierobežoja līdz 736. „Eiropas pilsoņu pārstāvība ir līdzsvaroti proporcionāla, ar 
minimālo slieksni četri Parlamenta locekļi katrai dalībvalstij.”7 Turklāt bija jākļūst saistošai 
Pamattiesību hartai, kuras 39. pantā noteikts, ka ikvienam pilsonim ir balsstiesības un tiesības 
kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās dalībvalstī, kurā viņš dzīvo, ar tādiem pašiem 
nosacījumiem kā attiecīgās valsts pilsoņiem. 

2003.–2004. gada SVK, kas turpināja Konventa darbu, procedūras neizmainīja, bet attiecīgā 
punkta (tagad I-20. panta 2. punkts) formulējumu grozīja šādā veidā:

Eiropas Parlamentu veido Savienības pilsoņu pārstāvji. To skaits nepārsniedz septiņi 
simti piecdesmit. Pilsoņu pārstāvība ir līdzsvaroti proporcionāla, ar minimālo slieksni 
seši Parlamenta locekļi katrai dalībvalstij. Nevienai dalībvalstij nepiešķir vairāk par 
deviņdesmit sešām vietām.

Šis priekšlikums bija samērā līdzīgs priekšlikumam, ko Vācija izvirzīja Māstrihtā, bet ko 
tolaik noraidīja. Ir ticis norādīts, ka daži novērotāji nepamanīja vēsturiskā formulējuma 
izmaiņu nozīmi — no „pārstāvji ... no to valstu tautām, kuras apvienotas Kopienā” uz 
„Savienības pilsoņu pārstāvji”. Bet šīs izmaiņas nebija nejaušas: ES pilsoņa statusa nozīme 
bija uzsvērta arī citviet Konstitucionālajā līgumā.8 Parlamenta pārstāvji Konventā un 
                                               
4 Autora izcēlums.
5 Referents bija Konventa par Eiropas nākotni (2002.-2003. gads) loceklis, kā arī viens no trijiem Parlamenta 
pārstāvjiem 2007. gada SVK. 
6 Līguma projekta par Konstitūciju Eiropai III-232. pants (2003. gads). 
7 Līguma projekta par Konstitūciju Eiropai I-19. panta 2. punkts (2003. gads).
8 Piemēram, I-45. panta 2. punktā, kurā ir teikts, ka „Pilsoņi Savienības līmenī ir tieši pārstāvēti Eiropas 
Parlamentā” (vēlāk ar Lisabonas Līgumu šis pants tika atkārtots 8.a panta 2. punktā Līgumā par Eiropas 
Savienību).
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turpmākajās SVK cerēja, ka šīs izmaiņas veicinās tālāku transnacionālas politikas attīstību, 
sekmējot plašāku tautas atbalstu pēcnacionālajai politiskajai telpai. 

Lisabonas līgums

Nesenais „pārdomu laiks” un atkārtotās sarunas par Lisabonas līgumu ir pazīstamāki 
notikumi. Lai gan laikā, kad notika atkārtotās sarunas par Konstitucionālo līgumu, jautājums 
par vēlēšanu procedūru neradīja nekādus strīdus, priekšlikums pārdalīt 2009. gadā ievēlamā 
Parlamenta vietas bija strīdīgs. Parlaments izpildīja 2007. gada jūnija Eiropadomes lūgumu 
iesniegt priekšlikumu par vietu pārdalīšanu. Parlamentam A. Lamassoure un A. Severin
ziņojumā (2007. gads) izdevās pārliecinoši noteikt, kādā veidā līdzsvarotās proporcionalitātes 
princips ir jāpiemēro praksē: „attiecībai starp iedzīvotāju skaitu un katras dalībvalsts deputātu 
vietu skaitu ir jāmainās atkarībā no patiesā iedzīvotāju skaita tā, lai katrs deputāts no 
dalībvalsts ar lielāku iedzīvotāju skaitu pārstāvētu vairāk pilsoņu nekā deputāts no dalībvalsts 
ar mazāku iedzīvotāju skaitu un otrādi, taču valstij ar mazāku iedzīvotāju skaitu nedrīkst būt 
vairāk deputātu kā valstij ar lielāku iedzīvotāju skaitu”.9

Taču viena valsts, Itālija, iebilda pret priekšlikumu, kas izrietēja no iepriekš minētā un kas tai 
dotu 72 vietas, salīdzinot ar Apvienoto Karalisti (73) un Franciju (74). SVK norises pēdējās 
minūtēs tika panākts kompromiss, ar ko Parlamenta vietu skaitu palielināja līdz 751, tas ir, 
750 plus tā priekšsēdētājs, un papildu vietu piešķīra Itālijai. Diemžēl šī vienošanās ir pretrunā 
līdzsvarotās proporcionalitātes principa stingrai piemērošanai (kā to noteicis Parlaments), jo 
EP deputāts no Itālijas no 2009. gada pārstāvēs mazāk cilvēku nekā viņa kolēģis no Spānijas, 
lai gan Spānijā ir mazāk iedzīvotāju nekā Itālijā.10

Neraugoties uz šo atkāpi no konsekvences ievērošanas, A. Lamassoure un A. Severin
līdzsvarotās proporcionalitātes definīciju vismaz teorētiski ir pieņēmis gan Parlaments, gan 
Padome un tuvākajā nākotnē tā diez vai tiks mainīta. Tomēr var apšaubīt, vai formula 
„750 plus 1 Itālijai” tiks saglabāta — vai ir jāsaglabā — arī 2014. gada Parlamentā. Pirms 
2014. gada vēlēšanām jebkurā gadījumā būs no jauna jāpārdala vietu skaits, ne vien tāpēc, lai 
ņemtu vērā demogrāfiskās izmaiņas, bet arī, lai ņemtu vērā jebkādu jaunu dalībvalstu 
pievienošanos.11

Jebkurā gadījumā pēc nelielā strīda par Parlamenta vietām Lisabonas līgumu 2007. gada 
13. decembrī beidzot parakstīja. Grozītā Līguma par Eiropas Savienību 9.a pants ir formulēts 
šādi:

1. Eiropas Parlaments kopīgi ar Padomi veic likumdošanas un budžeta pieņemšanas 
funkcijas. Tas veic politiskās kontroles un padomdevēja funkcijas saskaņā ar 
nosacījumiem, kas paredzēti Līgumos. Tas ievēlē Komisijas priekšsēdētāju. 

2. Eiropas Parlaments sastāv no Savienības pilsoņu pārstāvjiem. To skaits 

                                               
9 No 6. punkta A. Lamassoure un A. Severin ziņojumā, kas 2007. gada 11. oktobrī tika pieņemts ar 378 balsīm 
par un 154 balsīm pret, 109 deputātam atturoties; A6-0351/2007 (Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0429).
10 Politisko vienošanos par vietu pārdalīšanu apstiprināja 2007. gada 14. decembra Eiropadome. Līguma par ES 
9.a panta 2. punktā minēto lēmumu oficiāli pieņems tikai tad, kad būs stājies spēkā Lisabonas līgums, lai gan, kā 
teikts Protokolā Nr. 10 par pārejas noteikumiem, „pietiekami savlaicīgi pirms 2009. gada Eiropas Parlamenta 
vēlēšanām”. 
11 Gadījumā, ja 2009.–2014. gada Parlamenta sasaukuma laikā Eiropas Savienībai pievienojas Horvātija, tās 
vietas uz laiku tiks pieskaitītas 751 vietai, kā tas bija Bulgārijas un Rumānijas gadījumā. 
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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.

Eiropadome pēc Eiropas Parlamenta iniciatīvas un ar tā piekrišanu vienprātīgi 
pieņem lēmumu, ar kuru nosaka Eiropas Parlamenta sastāvu, ievērojot pirmajā daļā 
izklāstītos principus. 

3. Eiropas Parlamenta locekļus ievēl uz pieciem gadiem vispārējās tiešās vēlēšanās 
brīvā un aizklātā balsojumā.

4. Eiropas Parlaments no savu locekļu vidus ievēlē priekšsēdētāju un prezidiju.

Līguma par Eiropas Savienības darbību 190. pants ir formulēts šādi:

1. Eiropas Parlaments izstrādā priekšlikumu par noteikumiem, lai varētu tā deputātus 
ievēlēt tiešās vispārējās vēlēšanās, saskaņā ar vienotu procedūru visās dalībvalstīs vai 
saskaņā ar visām dalībvalstīm kopīgiem principiem. 

Saņēmusi piekrišanu no Eiropas Parlamenta, kas pieņem lēmumu ar visu savu locekļu 
balsu vairākumu, Padome saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru vienprātīgi 
pieņem attiecīgus noteikumus. Šie noteikumi stājas spēkā pēc tam, kad tos 
apstiprinājušas dalībvalsts atbilstīgi savām konstitucionālajām prasībām.

2. Eiropas Parlaments, pieņemot regulas pēc savas iniciatīvas saskaņā ar parasto 
likumdošanas procedūru, iepriekš lūdzot Komisiju sniegt atzinumu, kā arī saņēmis 
Padomes apstiprinājumu ar kvalificētu balsu vairākumu, pieņem noteikumus un 
vispārīgus nosacījumus, kas reglamentē Parlamenta locekļu pienākumu izpildi. Visus 
noteikumus un nosacījumus, kas saistīti ar nodokļu uzlikšanu pašreizējiem vai 
bijušiem locekļiem, Padome pieņem vienprātīgi. 

Neraugoties uz to, ka Parlaments nevēlējās atkārtoto konstitucionālo sarunu laikā katrā ziņā 
panākt vienotu vēlēšanu procedūru vai privilēģiju un imunitāšu režīma reformu, kā tika 
ierosināts, ievērojams progress tika panākts citās jomās. Pirmie Eiropas politisko partiju 
statūti tika izstrādāti 2003. gadā.12 Tāpat arī par Eiropas Parlamenta deputātu nolikumu 
vienošanās tika panākta 2005. gadā.13

Tostarp Komisija atgriezās pie jautājuma par to pilsoņu balsstiesībām un tiesībām tikt 
ievēlētiem, kuri dzīvo nevis savā, bet kādā citā dalībvalstī, — šādu cilvēku skaits arvien 
pieaug un pašlaik aptver vairāk nekā 1,5 % no ES kopējā iedzīvotāju skaita. Pamatoti 
nobažījusies par to, ka Eiropas Parlamenta vēlēšanās piedalās arvien mazāk vēlētāju, Komisija 
pašlaik vēlas pārskatīt 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 nav.14 Parlaments atbalsta Komisijas priekšlikumus 
vienkāršot birokrātiskās procedūras, kas ir saistītas ar reģistrāciju balsošanai vai savas 

                                               
12 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.
13 Eiropas Parlamenta 2005. gada 28. septembra Lēmums, ar ko pieņem Eiropas Parlamenta deputātu nolikumu 
(2005/684/EC, Euratom), OV L 262, 07.10.2005.
14 OV L 329, 30.12.1993. 
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kandidatūras izvirzīšanai un ar dalībvalstu pārbaudēm par tiesībām veikt šādu reģistrāciju. 
Tomēr Parlaments iebilst pret vispārējo aizliegumu, ko 1993. gada vēlēšanās piemēroja 
kandidātiem, kas vienās un tajās pašās vēlēšanās bija izvirzīti vairāk nekā vienā valstī, un lūdz 
Padomi mīkstināt pašreizējos ierobežojumus. Parlaments savus iebildumus pamato ar to, ka, 
lai gan 1976. gada akta 8. pants aizliedz dubultu balsošanu, nekāds šāds konkrēti pausta 
aizliegums neattiecas uz kandidātiem, un arī ar to, ka ES politikas transnacionālā rakstura 
paplašināšana zināmā mērā ir atkarīga no potenciālās iespējas balsot par kandidātiem, kas ir 
citu valstu pilsoņi. Parlaments arī vēlas nodrošināt to, lai dzīvesvietas valstij nebūtu 
automātisks pienākums liegt pilsonim balsot, ja viņam citā valstī ir atņemtas vēlēšanu tiesības. 
EP deputāti uzskata, ka abos gadījumos tas būtu jālemj attiecīgajām valstīm, izskatot katru 
gadījumu atsevišķi, lai nepieļautu diskrimināciju. Viņi atsaucas uz noteikumu, ko ieviesa ar 
Māstrihtas līgumu un kas nosaka, ka ikvienam pilsonim ir balsstiesības un tiesības kandidēt 
Eiropas Parlamenta vēlēšanās dalībvalstī, kurā viņš dzīvo, ar tādiem pašiem nosacījumiem kā 
attiecīgās valsts pilsoņiem.15

                                               
15 A. Duff ziņojums (A6-0267/2007) par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar kuru groza 1993. gada 6. decembra 
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 nav. Pieņemts 2007. gada 
26. septembrī (Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0410). Šis jautājums vēl nav atrisināts. 
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