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Eiropas Parlamenta vēlēšanas

III. PROBLĒMAS UN PERSPEKTĪVAS

Protests, ko Lisabonas SVK laikā Itālija izteica par tās vietu skaitu Parlamentā pēc 
2009. gada, daļēji bija saistīts ar apgalvojumu, ka saskaņā ar jauno līgumu Parlamenta sastāvu 
veidos pilsoņi, nevis iedzīvotāji. Tas, protams, nav viens un tas pats, jo īpaši tādās valstīs kā 
Itālija, kura savus migrantus naturalizē negribīgāk nekā citas valstis. 

Jāatceras, ka ES pilsoņa definīcija ir pilnībā atkarīga no kādas dalībvalsts pilsonības 
iegūšanas. Par ES pilsoni nevar kļūt, ja attiecīgā persona nav kādas dalībvalsts pilsonis. To 
nepārprotami nosaka Līgums par Eiropas Savienību, kas grozīts ar Lisabonas līgumu, proti:

8. pants
Visās darbībās Savienība ievēro pilsoņu vienlīdzības principu, pret ikvienu paužot 
vienlīdzīgu attieksmi savās iestādēs un struktūrās. Savienības pilsonis ir jebkura 
persona, kurai ir kādas dalībvalsts pilsonība. Savienības pilsonība papildina valsts 
pilsonību un neaizstāj to.

8.a pants

1. Savienības darbības pamatā ir pārstāvības demokrātija.

2. Pilsoņi Savienības līmenī ir tieši pārstāvēti Eiropas Parlamentā.

Tādējādi Eiropas Savienības pilsonībai nav vienotas definīcijas, bet divdesmit septiņas 
atšķirīgas valstu definīcijas. Pilsonības likumi divdesmit septiņās ES dalībvalstīs ir ārkārtīgi 
atšķirīgi.1 Dažas valstis piešķir īpašas privilēģijas trešo valstu pilsoņiem, kuru izcelsme ir 
saistīta ar attiecīgo valsti, taču citas to ļoti uzsvērti nedara. Dažas valstis paredz noteiktas 
tiesības savu bijušo koloniju pilsoņiem, bet citas ne. Arī savu aizjūras vai atkarīgo teritoriju 
pilsonības tiesības dalībvalstis risina daudzos dažādos veidos. ES nav mēģinājusi saskaņot šos 
tiesību aktus, bet ir daudz gadījumu, kad dalībvalstis šajā ziņā viena otru atdarina. Eiropas 
Kopienu Tiesa ir apstiprinājusi, ka dalībvalstu tiesības pieņemt savus noteikumus par 
pilsonības iegūšanu vai zaudēšanu ierobežo nepieciešamība ievērot ES tiesību aktus.2 Šajā 
sakarībā liela uzmanība tika pievērsta nesenajam Spānijas lēmumam naturalizēt daudzus 
migrantus, neapspriežoties ar saviem partneriem. 

Ir skaidrs, ka ES pilsonības pieejamība dažādās dalībvalstīs ir atšķirīga tādēļ, ka pilsonības 
likumi ļoti atšķiras. Turklāt arī to vienas dalībvalsts pilsoņu statuss, kuri ilgstoši dzīvo citā 
dalībvalstī, ne tuvu nav vienāds. Tas ir īpaši svarīgi tad, kad runa ir par balsstiesību zaudēšanu 
savā dalībvalstī un par iespēju tās atkarībā no apstākļiem saņemt vai ne uzņemošajā 
dalībvalstī.3 Pietiek divdesmit septiņu valstu pilsonības likumus papildināt ar divdesmit 
septiņiem sarežģītiem vēlēšanu likumiem un uzreiz kļūst skaidrs, ka tas, ja Eiropas Savienība 
                                               
1 Sk. Rainer Bauböck, Eva Ersbøll, Kees Groenendijk and Harald Waldrauch (eds), Acquisition and Loss of 
Nationality: policies and trends in 15 European states, Institute for European Integration Research, Austrian 
Academy of Sciences, Vīne, 2006. gada janvāris. 
2 Sk., piemēram, lietu C-369/90, Micheletti [1992], ECR I-4239.
3 Piemēram, Apvienotās Karalistes pilsoņi zaudē tiesības balsot Apvienotās Karalistes vēlēšanās pēc 15 gadu 
uzturēšanās ārvalstīs. 
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sāktu īstenot visaptverošas saskaņošanas programmu, būtu ļoti nepraktiski un pretrunā 
politiskajām interesēm.1

Piemēram, šķiet, ka nav reālas iespējas paplašināt darbības jomu ES tiesību aktiem par 
tiesībām piedalīties Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanās, lai tie aptvertu arī līdzdalību 
valsts un reģionālo parlamentu vēlēšanās. Ir skaidrs, ka šāda iniciatīva ES līmenī izraisītu 
valstu parlamentu apsūdzības par to, ka tas ir cieši saistīto subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principu nepārprotams pārkāpums. Lielākais, uz ko var cerēt, ir tas, ka 
valstis vienosies šajās jomās piemērot atvērto koordinācijas metodi. 

Turklāt federāli noskaņotu valstu pamatgrupa varētu pat mēģināt pastiprināti sadarboties 
vēlēšanu likumu jomā. Divpusēji savstarpēju balsstiesību paplašināšana, kas pastāv starp 
Apvienoto Karalisti, Īriju, Kipru un Maltu, būtu vēl viens veids, lai attīstītu ES pilsoņu 
politiskās tiesības bez ES oficiālas iejaukšanās.2 Var arī paredzēt, ka par vēlēšanu tiesībām 
tiks iesniegta iniciatīva saskaņā ar Lisabonas līguma jauno noteikumu par pilsoņu 
iniciatīvām.3 Jebkurā gadījumā, ja politiskā gaisotne kļūs labvēlīgāka ES pilsonības jautājuma 
politiskā satura virzīšanai uz priekšu, Padome var vienmēr rīkoties, lai paplašinātu pilsonības 
tiesības, un tai nav šim nolūkam jāizmanto visas SVK formalitātes.4

Neatkarīgi no tā, cik lielā mērā var izdoties tuvināt vēlēšanu likumus, joprojām paliks 
neatrisinātas problēmas attiecībā uz to, kā sadalīt vietas Eiropas Parlamentā. Vai izmaiņām, 
kas ar Lisabonas līgumu tika veiktas Līguma par Eiropas Savienību 9.a pantā par ES 
pilsonības statusu, šajā sakarībā ir kāda nozīme? Vai mums būtu jāskaita ES pilsoņi, nevis 
valstu iedzīvotāji? Ja tā ir, tad kas tieši ir Eiropas Savienības pilsonis? Vai arī mums būtu 
jāseko James Madison uzskatam, ka republikā parlamentārā pārstāvība ir tiesības, ko iegūst 
līdz ar piedzimšanu, nevis pilsoņu privilēģija? James Madison pieeja liek domāt, ka Eiropas 
Parlaments pārstāv ne tikai de jure ES pilsoņus (kuru statusu oficiāli nosaka ES līgums), bet 
ka tas pārstāv arī ikvienu citu personu, kas dzīvo Eiropas Savienības teritorijā, ieskaitot 
nepilngadīgos un personas, kurām ir uzturēšanās tiesības. Tādā gadījumā tradicionālā metode, 
kas paredz vietas Parlamentā sadalīt, par pamatu ņemot kopējo iedzīvotāju skaitu — nerunājot 
par balsu skaitīšanu Padomē —, ir pareizā metode un nav jāmaina. 

Visbeidzot, ir vērts atgādināt, ka tad, ja Lisabonas līgums nestāsies spēkā savlaicīgi, tas ir, 
līdz 2009. gada jūnijam, vietu sadalījums laikposmam no 2009. līdz 2014. gadam paliks tāds, 
kādu paredz Nicas līgums (un tam sekojošie pievienošanās līgumi). II pielikumā ir iekļauta 
salīdzinoša tabula ar norādēm, kā abi priekšlikumi atbilst līdzsvarotās proporcionalitātes 
prasībām. 

Pamats reformas veikšanai

Ir skaidrs, ka ES jau ir sasniegusi ievērojamu progresu attiecībā uz pamatnosacījumu izveidi 
Eiropas Parlamenta vienotām vēlēšanām, lai gan nav vienota vēlēšanu likuma. Vairākas no 
problēmām, ar ko šajā lietā saskārās iepriekšējie referenti, jau ir apmierinoši atrisinātas, 
                                               
1 ES pieeju līdz šim ir raksturojuši tikai godprātīgi mēģinājumi: sk. Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 
29. aprīļa Direktīvu 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un 
uzturēties dalībvalstu teritorijā; OV L 158, 30.4.2004. 
2 Šie jautājumi plašāk ir aplūkoti izdevumā Jo Shaw, The Transformation of Citizenship in the European Union: 
Electoral Rights and the Restructuring of Political Space, Kembridža, 2007. 
3 Līguma par ES 8.b pants. 
4 Līguma par ES 22. pants.
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piemēram:

 visās dalībvalstīs ir izveidota noteikta proporcionālās pārstāvības forma;

 dubultais mandāts ir atcelts;

 ir izveidotas un tiek finansētas Eiropas līmeņa politiskā partijas;

 drīz tiks saskaņot EP deputātu noteikumi.

Ir vēl viena jautājumu kategorija, kas varēja šķist problemātiska laikā, kad tika īstenoti pirmie 
centieni ieviest tiešās vēlēšanas, taču, iegūstot pieredzi, tāda vairs nav, piemēram, neatkarīgu 
kandidātu tiesības piedalīties vēlēšanās un vēlēšanu izdevumu kontrole. Atstājot to tikai valstu 
ziņā un piemērojot valstu vēlēšanu praksi, nekādas problēmas, šķiet, nav radušās. 

Neraugoties uz līdz šīm sasniegto progresu, tiek lūgts nākamajā ziņojumā aplūkot jautājumu 
par to, vai nevajadzētu pārskatīt 1976. gada aktu par Eiropas Parlamenta tiešām vēlēšanām. 
Šķiet, ka desmit gadus pēc tam, kad Parlaments šo jautājumu pēdējo reizi izskatīja saistībā ar 
G. Anastassopoulos ziņojumu, un vismaz sešus gadus pirms jebkāda reāli īstenojama vēlēšanu 
procedūra varētu stāties spēkā (2014. gadā), tiešām ir piemērots laiks ierosināt turpmākas 
reformas. 

Ja Lisabonas līgums stāsies spēkā un tad, kad tas notiks, EP deputāti kļūs daudz ietekmīgāki, 
salīdzinot ar savu ietekmi šodien. Parlamentam ir nepieciešama tāda vēlēšanu sistēma un 
iekšējā organizācija, kas atbilstu tā jaunajiem pienākumiem. Pirmkārt tam ir nepieciešams 
augstāks statuss sabiedrības acīs, lai tas kļūtu par Eiropas politiskās telpas centru, vienotā 
politiskā tirgus vispārpieņemtu forumu, kurš pieņem Eiropas likumus un budžetu un kuram ir 
atbildīga izpildvara. Šodien politiskās leģitimitātes meklējumiem traucē arvien mazākā 
vēlētāju aktivitāte, trūcīgas ziņas plašsaziņas līdzekļos, apātiskas politiskās partijas un pat 
slēptā greizsirdība, ko dažu valstu parlamenti izjūt par tā pieaugošajām pilnvarām.1

Vai oficiāla vēlēšanu procedūras reforma var šīs problēmas atrisināt? Ir rūpīgi jānosaka mūsu 
kritēriji jaunas reformu kārtas uzsākšanai. Mēs nevēlamies panākt vienveidību vienveidības 
labad. Mēģinājumos risināt iespējamas problēmas valstu līmenī, mūsu pieejai jābūt 
reālistiskai. Ar piespiedu pakāpeniskumu gadiem ilgi ir izdevies tuvoties daudzu to mērķu 
sasniegšanai, kurus sākotnēji bija formulējuši Eiropas Savienības dibinātāji 1950. gados. Šī 
reforma diez vai būs pēdējā: spēcīgi parlamenti ļoti ātri pielāgojas mainīgiem sabiedriskajiem 
un politiskajiem apstākļiem. Eiropas Savienības gadījumā turpmākās paplašināšanas temps un 
apjoms ir pilnīgi nezināms. Nezinot, kāds būs Eiropas Savienības lielums un sastāvs nākotnē, 
būtu pārsteidzīgi mēģināt jau šodien noteikt Eiropas pēcnacionālās parlamentārās 
demokrātijas galamērķi. 

Taču mēs vismaz zinām pietiekami daudz par Eiropas nākotnes alternatīvajiem scenārijiem, 
un tāpēc varam būt droši, ka spēcīgam, aktīvam un tieši ievēlētam Parlamentam jābūt Eiropas 
pārvaldības sistēmas pašā centrā, un tā tas arī būs. 

Tomēr tādēļ paliek ievērojams skaits svarīgu jautājumu, kuri tad, ja tos efektīvi risinātu, 
Parlamenta vēlēšanas nākotnē padarītu vienveidīgākas, salīdzinot ar to, kādas tās bijušas 
                                               
1 Sk. III pielikumu. Kopējā vēlētāju aktivitāte ir samazinājusies no 63,0 procentiem 1979. gadā līdz 
45,6 procentiem 2004. gadā. 
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agrāk, un radītu noteiktas priekšrocības kohēzijas, leģitimitātes, efektivitātes un plurālisma 
ziņā. Pēc referenta domām šie jautājumi ir:

1) prasība, ka dalībvalstīs, kurās ir visvairāk iedzīvotāju, ir obligāti jāizveido teritoriālie 
vēlēšanu apgabali;

2) transnacionālas sarakstu sistēmas izveide noteiktai vietu daļai;

3) iespēja izveidot īpašu valodisko kopienu vēlēšanu apgabalus;

4) iespēja vienās un tajās pašās vēlēšanās kandidēt vairāk nekā vienā vēlēšanu apgabalā 
vai valstī;

5) balsošanas atvieglošana ES pilsoņiem, kas dzīvo nevis savā, bet kādā citā dalībvalstī;

6) dažādo izmantoto vēlēšanu sistēmu pārskatīšana;

7) preferenciālas balsošanas ieviešanas sekmēšana;

8) balsošanas laikposma samazināšana;

9) vēlēšanu pārcelšana no jūnija uz maiju;

10) deputātu privilēģiju un imunitāšu režīma noteikšana;

11) deputātu pilnvaru pārbaudes un vakanču aizpildīšanas režīma noteikšana;

12) vēlētāju un kandidātu vecuma saskaņošana.

Neatkarīgi no mūsu pārdomām par to, vai par pamatu vietu sadalījumam Parlamentā tiks 
izvēlēts iedzīvotāju vai pilsoņu skaits, būtu saprātīgi, ja aktu par Parlamenta vēlēšanām 
papildinātu ar noteikumu, kas paredzētu vietu faktiskā sadalījuma regulāru pārskatīšanu katra 
Parlamenta pilnvaru termiņa laikā. 
Atkarībā no minētajā aktā izdarīto izmaiņu apjoma — un no lielākās vienotības, kas līdz ar to 
tiktu panākta, — mums būtu jāapsver arī tas, kā Parlamentam vislabāk ieteikt efektīvi un 
objektīvi risināt turpmākās izmaiņas, kas varētu notikt attiecībā uz tā sastāvu un vēlēšanu 
procedūru.
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I PIELIKUMS

Resolution on a draft electoral procedure incorporating common principles for the 
election of Members of the European Parliament (Anastassopoulos Report) 1

The European Parliament,

– having regard to the motion for a resolution by Mr De Vries on the uniform electoral 
procedure for the election of Members of the European Parliament (B4-0723/96),

–  having regard to its reports on a uniform electoral procedure, and in particular its 
resolutions of 10 October 19912and 10 March 19933,

–  having regard to the Act concerning the election of the representatives of the European 
Parliament by direct universal suffrage annexed to the Council Decision of 20 September 
1976,

– having regard to the proposal of 22 October 1996 on a uniform electoral procedure which 
was tabled by the Government of the Federal Republic of Germany at the 
Intergovernmental Conference (IGC) and which reproduces the key aspects of 
Parliament.s resolution of 10 March 1993,

– having regard to Article 138(3) of the EC Treaty and the modification thereof effected by 
the Treaty of Amsterdam,

– having regard to Rule 148 of its Rules of Procedure,

– having regard to the report of the Committee on Institutional Affairs and the opinion of 
the Committee on Legal Affairs and Citizens' Rights (A4-0212/98),

A. whereas the Treaty of Amsterdam introduces the concept of 'principles common to all
Member States', following the guidelines set out by Parliament in its resolution of 10 
March 1993 referred to above, which did not explicitly propose a uniform electoral 
system but merely general guidelines,

B. whereas the Government of the United Kingdom has tabled a bill in Parliament, 
introducing regional proportional representation for the European elections in 1999,

C. whereas the negotiations on enlargement will probably lead to ten new Member States 
joining the European Union,

D. whereas a very broad consensus has emerged among the Member States on determining a 
number of common principles,

                                               
1 Adopted on 15 July 1998; OJ C 292, 21.9.1998.
2 OJ C 280, 28.10.1991, p. 141.
3 OJ C 115, 26.4.1993, p. 121
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E whereas those principles are intended to be implemented in the first instance at national 
level in a union of peoples and states; whereas the number of Members elected in each 
Member State is intended to guarantee appropriate representation of the peoples of the 
states brought together in the Community,

1. Welcomes the agreement reached by negotiators at the IGC establishing a number of 
common principles; is convinced that some of the provisions can enter into force for the 
next European elections, particularly a system of proportional representation, the 
minimum threshold, incompatibilities and measures aimed at reaching the objective of 
equality between men and women, whereas others should be phased in;

2. Considers that there is a general consensus on introducing voting based on a system of 
proportional representation, and that this should be incorporated into the European 
electoral system;

3. Notes that it is impossible to establish a system of territorial constituencies in a uniform 
manner and that there has to be a distinction based on the population of each Member 
State; emphasises, however, that a system of territorial constituencies must not affect the 
principle of proportional representation, in accordance with Article 2 of the draft Act;

4. Considers that, with a view to a European political awareness and the development of 
European political parties, a certain percentage of seats could be distributed on a 
proportional representation basis within a single constituency formed by the territory of 
the Member States;

5. Observes, where the use of a threshold is concerned, that this should remain optional and 
in any event should not exceed 5% of the votes cast nationally;

6.  Notes the stimulus to participation represented by preferential voting, which should, 
however, remain optional for each Member State;

7. Considers that when lists of candidates for European elections are drawn up account must 
be taken of the objective of equality between men and women and that it is primarily a 
matter for the political parties to achieve this objective directly;

8. Proposes that European elections should be held on a date in the month of May, so as to 
maximize the turnout by avoiding the school summer holidays, which start at the 
beginning of June in several Member States;

9. Recommends that the number of days on which elections can be held should be reduced 
to the absolute minimum, with a view to reaching a consensus on a single voting day, or, 
if this is not possible, no more than two days (e.g. Saturday and Sunday);

10. Calls on the Council to examine the following draft Act and to adopt it speedily so as to 
enable it to enter into force as soon as possible;

11.  Instructs its President to forward this resolution and the draft Act annexed to it to the 
Council, the Commission and the parliaments and governments of the Member States.
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II PIELIKUMS

DV Iedz. skaits
(miljoni) (1)

Nica
2009-2014 

(2)

Nica
 attiecība

iedzīvotāji/EPD
(3)

Lisabona
2009-2014 

Lisabona
attiecība 

iedzīvotāji/EPD
(3)

Sekas
2009

DE 82,438 99 832 707 96 858 729 -3
FR 62,886 72 873 417 74 849 811 +2
UK 60,422 72 839 194 73 827 699 +1
IT 58,752 72 816 000 73 804 822  +1
ES 43,758 50 875 160 54 810 333 +4
PL 38,157 50 763 140 51 748 176 +1
RO 21,61 33 654 848 33 654 848
NL 16,334 25 653 360 26 628 231 +1
EL 11,125 22 505 682 22 505 682
PT 10,57 22 480 455 22 480 455
BE 10,511 22 477 773 22 477 773
CZ 10,251 22 465 955 22 465 955
HU 10,077 22 458 045 22 458 045
SE 9,048 18 502 667 20 452 400 +2
AT 8,266 17 486 235 19 435 053 +2
BG 7,719 17 454 059 18 428 833 +1
DK 5,428 13 417 538 13 417 538
SK 5,389 13 414 538 13 414 538
FI 5,256 13 404 308 13 404 308
IE 4,209 12 350 750 12 350 750
LT 3,403 12 283 583 12 283 583
LV 2,295 8 286 875 9 255 000 +1
SL 2,003 7 286 142 8 250 375 +1
EE 1,344 6 224 000 6 224 000
CY 0,766 6 127 667 6 127 667
LU 0,46 6 76 667 6 76 667
MT 0,404 5 80 800 6 67 333 +1

EU 27 492,881 736 669 675 751 657 175 +15

1) Norādīts iedzīvotāju skaits, ko Komisija 2006. gada 7. novembrī oficiāli iesniedza Padomei. sk. 
dokumentu 15124/06, kurā sniegti Eurostat apkopotie skaitļi.

2) Grozītais Nicas līgums. Vietu sadalījums saskaņā ar EK līguma 189. pantu, kas grozīts ar BG/RO pievienošanās 
akta 9. pantu.

3) Novirzes no līdzsvarotās proporcionalitātes principa ir izceltas ar treknrakstu. 
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III PIELIKUMS

Vēlētāju aktivitāte Eiropas Parlamenta vēlēšanās
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