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Eiropas Parlamenta vēlēšanas

I. NO PARĪZES LĪDZ AMSTERDAMAI

Vispārējās tiešās vēlēšanās ievēlēts Eiropas Parlaments ir viena no galvenajām Eiropas 
Savienības konstitucionālās kārtības iezīmēm. Jau 1951. gadā Parīzes Līguma par Eiropas 
Ogļu un tērauda kopienas dibināšanu 20. pantā bija paredzēta Asambleja, ko veidoja 
„pārstāvji no to valstu tautām, kuras apvienotas Kopienā”. 21. panta 3. punktā bija teikts:

Asambleja izstrādā priekšlikumus, lai visās dalībvalstīs nodrošinātu vispārējas tiešas 
vēlēšanas saskaņā ar vienādu procedūru. 

Padome vienprātīgi pieņem noteikumus, ko iesaka pieņemt dalībvalstīm saskaņā ar 
katras valsts konstitucionālajām prasībām. 

Šo pašu noteikumu pieņēma 138. panta 3. punktā Romas Līgumā, ar ko nodibināja Eiropas 
Atomenerģijas kopienu (1957).1

EOTK Kopējā asambleja mudināja šo noteikumu īstenot jau 1954. gadā.2 1960. gadā Eiropas 
Parlamentārā asambleja izstrādāja konvenciju par tiešo vēlēšanu ieviešanu un iesniedza to 
apstiprināšanai Padomē.3 Tomēr šajā jomā nekāds progress netika panākts līdz sammita 
sanāksmei Hāgā 1969. gada decembrī, kurā šis jautājums tika no jauna iekļauts Padomes 
darba kārtībā. Vedel ziņojumā (1972), ko pasūtīja Eiropas Komisija, bija ieteikts agrīni īstenot 
līguma noteikumus par tiešām vēlēšanām.4 Vedel ierosināja, ka nav katrā ziņā jāuzskata, ka 
termins „vienota vēlēšanu procedūra” nozīmē, ka vienā paņēmienā jāpanāk pilnīgi vienāda 
vēlēšanu sistēma: Parlaments varētu virzīties uz vienota vēlēšanu likuma pieņemšanu tad, kad 
tas pēc pirmajām tiešajām vēlēšanām būtu ieguvis papildu leģitimitāti. 

1974. gada decembrī, tiekoties Parīzē Valéry Giscard d’Estaing vadībā, valdību vadītāji 
pieņēma principālu lēmumu īstenot tiešas vēlēšanas „pēc iespējas ātrāk… jebkurā laikā 
1978. gadā vai pēc tā”.5 Tas papildināja viņu lēmumu pārveidot savas ad hoc sammita 
sanāksmes par oficiālu Eiropadomi. 

Eiropas Parlaments jau bija sācis darbu, lai pārskatītu savu 1960. gada konvencijas projektu. 
Patijn ziņojumā bija ierosināts tieši ievēlēts Parlaments ar piecu gadu pilnvaru termiņu.6

Sākotnēji tiktu izmantotas valstu vēlēšanu sistēmas, bet tikai pārejas laikā, kamēr tiek ieviesta 
vienotāka vēlēšanu sistēma, kas, iespējams, būtu gatava izmantošanai otrajās vēlēšanās. 
Vēlēšanas notiktu visā Kopienā vienu un to pašu trīs dienu laikā. Dubulti parlamenta mandāti 
netiktu aizliegti, bet nebūtu ieteicami. Tika panākta vienošanās par sarakstu ar tiem EK 
līmeņa amatiem, kurus uzskatīja par saderīgiem ar Eiropas Parlamenta mandātu.
Proporcionāli tiktu sadalītas 355 vietas (tālaika deviņām dalībvalstīm); tas tiktu darīts šādi: 
                                               
1 Arī Euratom līguma 108. panta 3. punktā. 
2 Teitgen ziņojums, OV, 11.12.1954.
3 Dehousse ziņojums, OV 37, 2.6.1960. 
4 Ziņojums, ko sniedza darba grupa, kura izskatīja Eiropas Parlamenta pilnvaru paplašināšanas jautājumu, 
Eiropas Kopienu Biļetens, papildinājums 4/72.
5 Valdību vadītāju paziņojuma 12. punkts, Parīze, 1974. gada 9.–10. decembris. Apvienotā Karaliste un Dānija 
savu viedokli neizteica. Lēmumu apstiprināja Eiropadomes Romas sanāksmē nākamā gada decembrī. 
6 Patijn ziņojums, pieņemts 1975. gada 14. janvārī; OV C 32, 11.2.1975. 
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Vācija 71 vieta, Apvienotā Karaliste 67, Itālija 66, Francija 65, Nīderlande 27, Beļģija 23, 
Dānija 17, Īrija 13, Luksemburga 6. Tieši ievēlētajiem EP deputātiem būtu tādas pašas 
privilēģijas un imunitātes kā viņu kolēģiem savu valstu parlamentos. Arī vēlētāju un 
kandidātu vecums, vakanču aizpildīšana, noteikumi par politiskajām partijām un EP deputātu 
nolikumi paliktu valstu ziņā. Kamēr nebūtu stājusies spēkā vienota vēlēšanu procedūra, 
Parlaments pieņemtu lēmumu par deputātu pilnvaru pārbaudi. 

Patijn ziņojums izrādījās pietiekami pragmatisks, lai dalībvalstis to izmantotu par pamatu 
sarunām Padomē. Liels šķērslis, kas kavēja vienošanās panākšanu, joprojām bija Apvienotās 
Karalistes valdības attiekšanās pieņemt proporcionālu vēlēšanu sistēmu, kurā Eiropas 
Parlamentā iegūtās vietas kopumā atbilstu nodotajām balsīm. Lai gan vienotas vēlēšanu 
procedūras trūkums tolaik radīja lielu vilšanos, no šodienas viedokļa raugoties, ir skaidrs, ka 
Parlaments rīkojās pareizi, galveno uzmanību pievēršot tam, lai pirmkārt panāktu tiešu 
vēlēšanu ieviešanu, un sistēmas pilnveidošanu atstājot uz vēlāku laiku.

Beidzot tiešas vēlēšanas!

1976. gada 20. septembrī Padome panāca vienošanos par Aktu par Eiropas Parlamenta 
pārstāvju ievēlēšanu vispārējās tiešās vēlēšanās. Šis akts, kam bija primārā tiesību akta statuss 
un ko vajadzēja ratificēt katrai dalībvalstij, bija pievienots lēmuma pielikumā.7

Padome izveidoja palātu, kurā bija 410 deputāti (tālaika deviņām dalībvalstīm) un kurā četrām 
lielākajām valstīm bija vienāds vietu skaits. Lai gan tika atkārtots mērķis nākotnē panākt 
vienotu vēlēšanu procedūru, tā sasniegšanai netika noteikts konkrēts grafiks. Balsošanai bija 
jānotiek no ceturtdienas līdz svētdienai. Līdz brīdim, kad būtu vienota vēlēšanu procedūra, 
ievēlēto deputātu pilnvaru pārbaudē, kas jāveic Parlamentam, ņemtu vērā oficiālos rezultātus, 
kas pasludināti katrā dalībvalstī. Tika izveidota samierināšanas procedūra ar Parlamentu, lai 
atrisinātu detaļas.8 Pēc nelielas kavēšanās pirmās Eiropas Parlamenta vēlēšanas notika 
1979. gada jūnijā.

Jaunievēlētais Parlaments drīz vien pievērsās jautājumam par 1976. gada akta pārveidošanu 
par vienotu vēlēšanu procedūru. Seitlinger ziņojuma izstrādē galvenā uzmanība tika pievērsta 
jautājumam par proporcionālās pārstāvības paplašināšanu.9 Tajā tika ierosināti vairāku 
deputātu vēlēšanu apgabali, kurā būtu no trijiem līdz piecpadsmit EP deputātiem un vietas 
tiktu sadalītas pēc D’Hondt sistēmas, kā arī tika paredzēta preferenciālas balsošanas iespēja 
par atsevišķiem sarakstos iekļautajiem kandidātiem. Tajā bija atzīmēts, ka no normas ir 
pieļaujami izņēmumi „īpašu ģeogrāfisko vai etnisko faktoru dēļ”. Seitlinger arī mēģināja 
uzstāt, ka vienas dalībvalsts pilsoņiem, kas citā dalībvalstī uzturējušies ilgāk par pieciem 
gadiem, būtu jāpiešķir balsošanas tiesības valstī, kurā tie dzīvo. Tika ierosināts balsošanu 
saīsināt līdz divām dienām (svētdien un pirmdien). Tomēr vispārējās politiskās situācijas dēļ, 
kas pastāvēja Kopienā, kā arī tādēļ, ka Apvienotā Karaliste nevēlējās atteikties no savas 
vienkāršā vairākuma sistēmas viena kandidāta vēlēšanu apgabalos, Padomē nebija iespējams 
panākt nekādu progresu. 

                                               
7 Padomes Lēmums 76/787/EOTK, EEK, EURATOM; OV L 278, 8.10.1976. 
8 Apvienotā Karaliste un Dānija pievienoja deklarācijas par savām aizjūras teritorijām, un Vācija pievienoja 
deklarāciju par Berlīni. 
9 Seitlinger ziņojums, pieņemts 1982. gada 10. martā ar 158 balsīm par, 77 balsīm pret, 27 deputātiem atturoties; 
OV C 87, 5.4.1982. Taču sk. Juridisko jautājumu komitejas kritisko atzinumu (referents D’Angelosante). 
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Līdzīgs liktenis piemeklēja Reinhold Bocklet, kuru iecēla par šī jautājuma referentu nākamajā 
pilnvaru termiņā no 1984. līdz 1989. gadam. Viņa centieni sagruva pret Apvienotās Karalistes 
radītajiem šķēršļiem. Ar atjautību vien nepietika, lai proporcionālo un neproporcionālo 
vēlēšanu sistēmu apvienotu vienā sistēmā, kuru tiešām varētu saukt „vienota” un kura 
vienlaikus nodrošinātu vienprātību vai nu Parlamentā, vai Padomē. 

Berlīnes mūra krišanas dēļ un tādēļ, ka Kopienā tika iekļauta Austrumvācija, kļuva 
nepieciešams pārskatīt Vācijas deputātu skaitu Eiropas Parlamentā. Pēc 1989. gada vēlēšanām 
par šīs lietas referentu tika iecelts Karel De Gucht. Viņš sekmīgi izstrādāja divus „starpposma 
ziņojumus”, kas pavirzīja lietas uz priekšu. Pirmajā ziņojumā K. De Gucht atkārtoja 
Parlamenta agrāko ierosinājumu par D’Hondt sistēmas izmantošanu.10 Nobažījies par to, ka 
1984. gadā un 1989. gadā samazinājās vēlētāju skaits, viņš ierosināja debates par to, kādā 
veidā varētu rīkot un finansēt Eiropas Parlamenta vēlēšanu kampaņu. Savā otrajā ziņojumā 
K. De Gucht ierosināja, ka apvienotās Vācijas vietu skaits jāpalielina līdz 99, Francijai, Itālijai 
un Apvienotajai Karalistei katrai atstājot 87 vietas.11 Visbeidzot K. De Gucht ierosināja „top-
up” sistēmu, kurā divas trešdaļas no Apvienotās Karalistes vietām varētu ievēlēt ar vienkāršo 
vairākumu viena kandidāta vēlēšanu apgabalos, bet atlikušo trešdaļu proporcionāli sadalītu 
atkarībā no kopējā balsu skaita, ko saņēmusi katra partija. 

Tomēr, neraugoties uz Parlamenta pūlēm, šo strupceļu, kas bija radies attiecībā uz vēlēšanu 
sistēmu, izdevās pārvarēt, kad Apvienotajā Karalistē 1997. gada maijā tika ievēlēta leiboristu 
valdība, kurai šajā ziņā palīdzēja arī liberāldemokrāti. 1999. gada vēlēšanām Apvienotajā 
Karalistē tika ieviesta slēgtu sarakstu sistēma ar proporcionālu reģionālo pārstāvību.12

Līdzīgas reformas tika veiktas Francijā pirms 2004. gada vēlēšanām. 

Izdevīgas līguma izmaiņas

Ar Māstrihtas līgumu (1992) tika panākts ievērojams progress attiecībā uz Eiropas Savienības 
pilsonību. Tā 8.b panta 2. punktā bija teikts:

... [I]kvienam Savienības pilsonim, kas dzīvo kādā dalībvalstī, bet nav tās pilsonis, ir 
tiesības balsot un kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās šajā dalībvalstī saskaņā ar 
tādiem pašiem nosacījumiem kā šīs valsts pilsoņiem. Šīs tiesības īsteno, ievērojot sīki 
izstrādātus noteikumus, kas Padomei pēc Komisijas priekšlikuma un apspriedes ar 
Eiropas Parlamentu jāpieņem ar vienprātīgu lēmumu; šie noteikumi var paredzēt 
izņēmumus kādas dalībvalsts īpašu problēmu dēļ.13

Tas nodrošināja piemērotu juridisko pamatu pasākumiem, lai sekmētu transnacionālu 
vēlēšanu politiku un palielinātu sabiedrības piedalīšanos. 

                                               
10 K. De Gucht ziņojums, pieņemts 1991. gada 10. oktobrī ar 150 balsīm par, 26 balsīm pret un 30 deputātiem 
atturoties; OV C 280, 28.10.1991.
11 K. De Gucht ziņojums, pieņemts 1993. gada 10. martā ar 207 balsīm par, 79 balsīm pret un 19 deputātiem 
atturoties; OV C 115, 26.4.1993.
12 Ziemeļīrijā vienas nododamās balss sistēma (single transferable vote — STV) pastāvēja kopš 1979. gada, jo 
bija katrā ziņā nepieciešams atspoguļot šīs provinces mazākuma viedokli. 1999. gadā Parlamentā tika ievēlēti 
10 liberāldemokrāti, 2 zaļie, 2 Plaid Cymru un 3 UKIP EP deputāti, kas liecināja par to, cik proporcionālā 
pārstāvība ir svarīga Eiropas Parlamenta leģitimitātei. 
13 Vēlākais 19. panta 2. punkts Eiropas Kopienas dibināšanas līgumā. Māstrihtas līguma dēļ bija jāpārskata 
1976. gada akts; to izdarīja ar Padomes Lēmumu 93/81; OV L 33, 9.2.1993.
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Ar Māstrihtas līgumu tika grozīts arī 138. pants, lai Parlamentam piešķirtu tiesības apstiprināt 
Padomes lēmumu par vienotu vēlēšanu procedūru. Tajā ieviesa arī jaunu 138.a pantu, kurā 
noteikts, ka: 

Politiskas partijas Eiropas līmenī ir svarīgas kā Savienības integrācijas faktors. Tās 
veicina Eiropas apziņu un Eiropas Savienības pilsoņu politiskās gribas izpausmi.

Tony Blair uzvarai 1997. gada maijā bija labvēlīga ietekme uz Starpvaldību konferences 
noslēguma posmiem, pēc kuriem tika parakstīts Amsterdamas līgums. Pirmkārt, jaunajā 
līgumā tika noteikts, ka Parlamentā ir 700 vietas — Vācijai 99 vietas un Francijai, Itālijai un 
Apvienotajai Karalistei katrai 87 vietas.14 Tajā pievienoja arī jaunu mīklainu klauzulu, kurā 
noteikts, ka:

Ja šo pantu groza, pārstāvju skaitam, ko ievēlē katrā dalībvalstī, jānodrošina Kopienā 
apvienoto valstu tautu pienācīga pārstāvība. 

Treškārt, Amsterdamas līgumā iekļāva jaunu apakšpunktu, kurā noteikts, ka Parlamenta 
pilnvaru termiņš ir pieci gadi.15 Ceturtkārt, ar jauno līgumu 190. panta 4. punkts (iepriekš 
138. panta 3. punkts) tika grozīts šādi:

Eiropas Parlaments izstrādā priekšlikumu par vispārējām tiešām vēlēšanām saskaņā 
ar vienotu procedūru visās dalībvalstīs vai saskaņā ar visām dalībvalstīm kopīgiem 
principiem.16

Šis grozījums atspoguļoja Parlamenta pragmatiskāko nostāju, kas tika formulēta K. De Gucht
ziņojumā. Piemēram, šīs izmaiņas ļāva Īrijai turpināt izmantot vienas nododamās balss 
sistēmu (STV) plašākas vidējā lieluma sarakstu sistēmas vietā. 

Visbeidzot, Amsterdamas līgumā pievienoja jaunu 190. panta 5. punktu.

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.

                                               
14 138. panta 2. punkts, vēlāk 190. panta 2. punkts. 
15 Ar šo apakšpunktu, kas kļuva par 190. panta 3. punktu, tika vienkārši kodificēts 1976. gada akts. 
16 Autora izcēlums. 
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