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I. Įžanga

1. Kaip žinome, Europos Parlamentas, pradžioje buvęs antrosios kategorijos asamblėja, 
renkamuoju organu tapo nuo kadencijos, prasidėjusios 1979 m. birželio–liepos mėn.

2. Dar prieš rengiant tiesioginius rinkimus, Europos ekonominės bendrijos steigimo sutarties 
138 straipsnio 1 dalyje buvo numatyta, kad Europos Parlamento narius kiekvienos valstybės 
narės nustatyta tvarka iš savo narių tarpo skirs nacionaliniai parlamentai; todėl EP nariai 
turėjo dvigubą mandatą.

3. Iš tiesų, suteikiant Europos Parlamentui antrosios kategorijos organo statusą, to paties 
Romos sutarties 138 straipsnio 3 dalyje buvo nustatyta, kad vėliau jis bus renkamas remiantis 
tiesiogine visuotine rinkimų teise ir pačios Asamblėjos parengtais projektais, „pagal visose 
valstybėse narėse taikomą vienodą tvarką“. Taryba turėjo vienbalsiai priimti „nuostatas, 
kurias priimti rekomenduos valstybėms narėms, laikydamasi atitinkamų jų konstitucinių 
taisyklių“.

4. Siekiant šio tikslo, 1974 m. gruodžio 9–10 d. Paryžiuje vykusiame aukščiausio lygio 
susitikime nuspręsta, kad tiesioginiai rinkimai turėtų vykti „nuo 1978 m.“, o Europos 
Parlamentas buvo paprašytas pateikti naujų pasiūlymų, kadangi konvencijos projektas, kurį jis 
priėmė 1960 m., buvo nebeaktualus. 1975 m. sausio mėn. Parlamentas patvirtino naują 
projektą, kurio pagrindu, išsprendus tam tikrus nesutarimus, 1976 m. liepos 12–13 d. 
valstybių ir vyriausybių vadovams pavyko pasiekti susitarimą.

5. Sprendimas ir Aktas dėl atstovų į Europos Parlamentą rinkimų remiantis tiesiogine 
visuotine rinkimų teise pasirašyti Briuselyje 1976 m. rugsėjo 20 d. Visų valstybių narių 
ratifikuotas tekstas įsigaliojo 1978 m. liepos 1 d., o pirmieji rinkimai įvyko 1979 m. birželio 
7–10 d.

II.  Reformos reikalavimai

1. Atrodė, kad tuometinės Sutarties 138 straipsnio 3 dalyje numatytas vienodos rinkimų 
tvarkos įvedimas liks tik popieriuje, kadangi 1976 m. Akte apsiribota gana bendro pobūdžio 
principais, paliekant daug vietos įvairiems valstybių narių teisės aktams.

2. Kita vertus, Tarybai nepavykus pasiekti susitarimo dėl įvairių Parlamento pateiktų projektų, 
Amsterdamo sutartyje buvo nustatyta galimybė apsiriboti „bendraisiais principais“. Dabartinė
EB sutarties 190 straipsnio 4 dalis suformuluota taip:„Europos Parlamentas parengia 
pasiūlymą dėl rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise pagal visose valstybėse 
narėse taikomą vienodą tvarką arba pagal visoms valstybėms narėms bendrus principus“.

3. Kaip tik šiuo keliu Parlamentas ėjo rengdamas projektą, pridedamą prie 1998 m. liepos 
15 d. rezoliucijos dėl rinkimų tvarkos projekto parengimo, kurioje pateikiami bendrieji 
Europos Parlamento narių rinkimo principai (A4-0212/98). Po šio projekto 1976 m. Aktas 
buvo iš dalies pakeistas 2002 m. birželio 25 d. ir 2002 m. rugsėjo 3 d. Tarybos sprendimu 
2002/772/EB, Euratomas.
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4. Vis dėlto, nepaisant šio pakeitimo (kuris iš esmės sutelktas į proporcingumo kriterijaus 
įvedimą į valstybių narių rinkimų įstatymus ir į dvigubo Parlamenti nario mandato 
uždraudimą), dabartinė 1976 m. Akto formuluotė, ypač tai, kas joje sakoma apie įgaliojimų 
patikrinimą ir apie mandato netekimą, ne visiškai patenkinama. Šia proga derėtų priminti 
pastaruosius su daugeliu Europos Parlamento narių susijusius atvejus, kurie įrodė kai kurių 
Akto nuostatų nepakankamumą.

5. Akto 12 straipsnyje nustatoma, kad „Europos Parlamentas tikrina savo narių mandatus. 
Šiuo tikslu jis priima domėn valstybių narių oficialiai skelbiamus rezultatus ir sprendžia visus 
ginčus, galinčius kilti dėl šio Akto nuostatų, išskyrus ginčus, kylančius dėl šiame Akte minimų 
nacionalinės teisės nuostatų".

6. Šia nuostata Europos Parlamentui iš esmės nesuteikiami jokie įgaliojimai vertinti valstybių 
narių sprendimus dėl rinkimų vertinimo, kadangi jis gali tik priimti juos domėn. Quid iuris, 
jeigu valstybės narės skelbiami rezultatai grindžiami vidine nuostata, prieštaraujančia 1976 m. 
Aktui ir pirminei teisei apskritai? Quid iuris, jeigu išrinktojo paskelbimas yra administracijos 
ar teismų valdžios sprendimo rezultatas, sukėlęs rinkiminių ginčų ir pagrįstas klaidingomis 
valstybių narių nuostatomis?

7. Jeigu laikysimės 12 straipsnio raidės, Parlamentas, nepriklausoma asamblėja, turėtų 
atsisakyti teisės nustatyti savo sudėtį ir pasyviai priimti valstybių narių valią.

8. Panaši problema buvo, kai Europos Parlamento plenariniame posėdyje priimtas sprendimas 
atsisakyti patvirtinti B. Donnici įgaliojimus ir patvirtinti A. Occhetto mandatą (žr. Europos 
Parlamento 2007 m. gegužės 24 d. sprendimą (procedūra 2007/2121(REG)). Šia proga 
A. Occhetto mandato atsisakymą – dėl kurio D. Donnici būtų galėjęs posėdžiauti Parlamente 
vietoje jo – Parlamentas, priešingai negu kompetentingos valstybės institucijos, pripažino 
negaliojančiu, kadangi jis buvo pagrįstas netinkamu politiniu susitarimu, prieštaraujančiu 
1976 m. akto raidei ir dvasiai1.

9. Be to, 1976 m. Akto 13 straipsnio 3 dalyje nustatoma, kad „Jei valstybės narės teisėje yra 
tikslios Europos Parlamento mandato netekimą reglamentuojančios nuostatos, šis mandatas 
nustoja galioti pagal tas teisines nuostatas. Kompetentingos nacionalinės institucijos apie jas 
praneša Europos Parlamentui.”

10. Ir šia nuostata Europos Parlamentui nesuteikiami jokie įgaliojimai vertinti nacionalinių 
institucijų sprendimus, todėl jos gali nuspręsti išlaikyti Parlamento nario mandatą. Šiuo atveju 
irgi kyla problema, susijusi su įgaliojimų atšaukimu, kurį vykdo valstybė narė remdamasi
savo vidinėmis nuostatomis arba administraciniais ar teismų sprendimais, prieštaraujančiais 
pirminei teisei.

11. Teoriškai šio tipo problema galėjo kilti B. Geremekui. 2006 m. spalio 18 d. Lenkijos 
įstatyme įteisinta valstybės tarnybos atstovų (taip pat ir Europos Parlamente posėdžiaujančių 

                                               
1 Primename, kad šį sprendimą užginčijo D. Donnici (byla T-215/07) ir Italijos vyriausybė (byla C-393/07) ir 
kad šie teismo procesai vis dar nebaigti.
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Lenkijos deputatų) pareiga per vieną mėnesį nuo įstatymo įsigaliojimo raštu pareikšti, ar 
1944–1990 m. laikotarpiu jie bendradarbiavo ar nebendradarbiavo su slaptąja policija. Praėjus 
minėtajam mėnesio terminui, atsisakymas pateikti tokį pareiškimą būtų buvęs prilygintas 
melagingam pareiškimui, už kurį gresia baudžiamasis persekiojimas, o tokio pareiškimo 
autorius galėjo netekti mandato. Iš tiesų reikia pažymėti, kad Lenkijos teisinėje sistemoje yra 
nuostata, kad EP nario mandatas gali būti atimtas priėmus baudžiamąjį nuosprendį net už 
lengvą nusikaltimą, ir ji kur kas griežtesnė už nacionalinio parlamento deputatams taikomą 
tvarką. B. Geremek atsisakė padaryti tokį pareiškimą, rizikuodamas būti nuteistas ir dėl to 
prarasti Parlamento nario mandatą.

12. Kaip tik tuo metu buvo priimtas Lenkijos Konstitucinio teismo sprendimas, kuriuo 
minėtas įstatymas paskelbtas neteisėtu, tačiau jeigu to nebūtų atsitikę, Europos Parlamentas 
būtų turėjęs pasyviai priimti domėn valstybės valdžios institucijų sprendimą, akivaizdžiai 
prieštaraujantį elementariausiems laisvės principams.

13. Tarsi to nepakaktų, Akto spragos dar akivaizdesnės turint omenyje, kad tiek tikrinant 
įgaliojimus, tiek mandato netekimo atveju Europos Parlamentas neturi jokių priemonių, 
kuriomis galėtų nedelsdamas reaguoti į valstybių nuostatas, nesuderinamas su pirmine teise. 
Pagal galiojančias teisės normas vienintelis galimas kelias – prašyti Komisiją pradėti 
pažeidimo tyrimo procedūrą prieš atitinkamą valstybę narę. Tačiau šiuo metu toks prašymas 
nėra privalomojo pobūdžio, nes pažeidimo procedūros priklauso išimtinei Komisijos 
kompetencijai (ir taikomas savaveiksmiškumo principas).

III. Nuomonės referento pozicija

1. Remdamasis pirmiau išdėstytomis pastabos, nuomonėje atsakingam Konstitucinių reikalų 
komitetui nuomonės referentas galėtų pasiūlyti visų pirma iš dalies pakeisti Akto 12 ir 13 
straipsnius, kad Europos Parlamentas galėtų nagrinėti, ar nacionalinių valdžios institucijų 
sprendimai dėl išrinktų Parlamento narių paskelbimo ir dėl jų įgaliojimų netekimo atitinka , 
Akto nuostatas.

2. Siekiant šio tikslo, galimi tokie sprendimai:

a) pripažinti, kad Europos Parlamentas gali, remdamasis valstybių narių 
paskelbtais rezultatais, tikrinti savo narių įgaliojimus ir savarankiškai spręsti su 
tuo susijusius ginčus. Dėl to Akto 12 straipsnio formuluotė galėtų būti pakeista 
taip: „Europos Parlamentas tikrina Europos Parlamento narių įgaliojimus, 
remdamasis valstybių narių oficialiai skelbiamais rezultatais, ir sprendžia 
ginčus, kurių gali kilti dėl kitų šio Akto nuostatų“;

b) leisti Europos Parlamentui prašyti Teisingumo Teismą iš anksto pareikšti 
nuomonę dėl nacionalinių valdžios institucijų sprendimų rinkimų srityje 
suderinamumo su Bendrijos teise (būtų galima vadovautis EB sutarties 
300 straipsnio 6 dalies, reglamentuojančios tarptautinius susitarimus, 
pavyzdžiu), o tuo atveju, jeigu Teismas nustatytų jų nesuderinamumą, atskirai 
nuo valstybės valdžios institucijų tikrinti įgaliojimus arba konstatuoti, kad 
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mandatas panaikinamas;

c) suteikti Europos Parlamentui galią, neatsižvelgiant į Komisijos iniciatyvą, 
tiesiogiai kreiptis į Teisingumo Teismą tais atvejais, kai jis turi ginti savo 
išimtines teises, siekdamas iškelti aikštėn valstybės narės padarytą teisės 
pažeidimą;

d) papildomai nustatyti, kad Komisija privalo per atitinkamą sritį kuruojantį 
Komisijos narį išdėstyti Europos Parlamentui priežastis, dėl kurių Kolegija, 
nepaisydama Parlamento prašymo, priėmė sprendimą nepradėti valstybės 
narės, kaltinamos pažeidus Parlamento išimtines teises, pažeidimo tyrimo 
procedūros.

3. Nuomonės referentas galėtų apsvarstyti galimybę įdiegti tam tikrus rinkimų teisės principus
tiesiogine prasme:

a) turint omenyje EB sutarties 191 straipsnyje Europos masto politinėms 
partijoms teikiamą reikšmę, būtų galima sukurti vieną ar daugiau 
tarpvalstybinių (t. y. apimančių kelias valstybes nares) rinkimų apygardų;

b) šalia europinės nesuderinamumo sąvokos (žr. Akto 7 straipsnio 1 dalį) derėtų 
bent jau bendrai apibrėžti europinę teisės kandidatuoti ir mandato netekimo 
sąvokas;

c) būtų galima dar kartą įtvirtinti piliečių aukščiausiosios valdžios principą, kad 
po balsavimo išrinktųjų Parlamento narių eilės nebūtų galima keisti remiantis 
partijų sprendimais ar susitarimais1. 

4. Akivaizdu, kad Europos Parlamentas bet kokiu atveju yra 1976 m. Akte numatytų (žr. 12 
straipsnį) rinkimų ginčų „teisėjas“, todėl kuo aiškesnės bus į jį įrašomos nuostatos, tuo 
didesnės bus Parlamento galimybės nepriklausant nuo nacionalinių valdžios institucijų 
apibrėžti savo sudėtį.

                                               
1 Kai kurių valstybių teisės nuostatos leistų tai padaryti.
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