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PR_CNS_art51am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios 1993 m. gruodžio 6 d. 
Direktyvą 93/109/EB dėl išsamių priemonių Sąjungos piliečiams, gyvenantiems 
valstybėje narėje ir nesantiems šios valstybės piliečiais, naudotis balsavimo teise ir būti 
kandidatais per Europos Parlamento rinkimus
(COM(2006)0791 – C6-0066/2007 – 2006/0277(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2006)0791)1,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą (COM(2006)790 galutinis)2,

– atsižvelgdamas į Aktą dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine 
visuotine rinkimų teise3,

– atsižvelgdamas į Reglamentą (EB) Nr. 2004/20034 dėl reglamentų, reglamentuojančių 
Europos politines partijas, ir šių partijų finansavimo taisyklių,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos5 39 straipsnį ir į Sutarties 
dėl Konstitucijos Europai II–99 straipsnį,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 19 straipsnio 2 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į 
Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0066/2007),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo 
ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A6-0000/2007),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo 
pasiūlymą;

3. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 
Parlamentas;

4. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos 
pasiūlymą;

  
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
2 2004 m. Europos rinkimai. Komisijos ataskaita dėl Europos Sąjungos piliečių dalyvavimo gyvenamosios vietos 
valstybėje narėje (Direktyva 93/109/EB) ir dėl rinkimų priemonių (Sprendimas 76/787/EB, su daliniais 
pakeitimais, padarytais Sprendimu 2002/772/EB, Euratomas).
3 OL L 278, 1976 10 08, p. 5.
4 OL L 297/1, 2003 11 15.
5 OL C 364, 2000 12 18, p. 18.
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5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
1A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(1a) Dėl didėjančio žmonių mobilumo 
kertant vidines Sąjungos sienas labiau 
reikia užtikrinti visiškai perkeliamas 
demokratines teises ir Europos 
Parlamento, ir vietos rinkimų atvejais, 
taip pat reikia užtikrinti, kad piliečiai 
neprarastų savo demokratinių teisių dėl 
to, jog gyvena ne savo valstybėje narėje.

Pakeitimas 2
2A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(2a) pastarasis draudimas yra griežtesnis 
nei būtina norint užtikrinti, kad Sąjungos 
piliečiai nebūtų diskriminuojami dėl 
pilietybės, kai naudojasi savo teise būti 
kandidatais. Valstybės narės turėtų savo 
nuožiūra spręsti, ar leisti būti kandidatu 
daugiau nei vienoje valstybėje narėje per 
tuos pačius rinkimus, o politinėms 
partijoms turėtų būti palikta spręsti, ar 
skatinti tokį buvimą kandidatu daugiau 
nei vienoje vietoje.

Pagrindimas

Žr. atitinkantį 14 pakeitimą.

Pakeitimas 3
2B KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(2b) Akte dėl Europos Parlamento narių 
rinkimų numatyta, kad tais atvejais, kurie 
nereglamentuojami pirminėje teisėje, 
rinkimų teisei taikomos nacionalinės 
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nuostatos; be to, pirminėje teisėje aiškiai 
draudžiamas dvigubas balsavimas, tačiau 
nereglamentuojamas buvimo kandidatu 
dviejose vietose klausimas.

Pagrindimas

Žr. atitinkantį 14 pakeitimą.

Pakeitimas 4
3A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(3a) Teisės būti kandidatu atėmimo 
privalomas pripažinimas gyvenamosios 
vietos valstybėje narėje yra papildoma 
naudojimosi ta teise sąlyga, kurios 
nenumato nei EB sutarties 19 straipsnio 
2 dalies raidė, nei dvasia. Gyvenamosios 
vietos valstybė narė turėtų turėti teisę 
nustatyti, ar iš asmens būtų buvusi tomis 
pačiomis sąlygomis ir taip pat atimta teisė 
būti kandidatu per rinkimus pagal tos 
valstybės nacionalinę teisę, taip pat pati 
spręsti, ar pripažinti kilmės valstybėje 
taikomą teisės atėmimą.

Pagrindimas

Žr. atitinkantį 15 pakeitimą.

Pakeitimas 5
3C KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(3c) Taryba neturėtų siekti daugiau, nei 
siekiama pirminės teisės nuostatose, o 
„išsamios priemonės“, numatytos šioje 
direktyvoje pagal EB sutarties 
19 straipsnio 2 dalies sąlygas, turėtų 
apimti tik tai, kas būtinai reikalinga 
norint suteikti galią dviem numatomoms 
teisėms, t. y. teisei balsuoti ir teisei būti 
kandidatu per rinkimus ne savo 
valstybėje, be to, „išsamiomis 
priemonėmis“ neturėtų būti įvedama kitų 
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naudojimosi tomis teisėmis sąlygų, nei 
numatyta gyvenamosios vietos valstybės 
teisėje, arba šios sąlygos papildomos.

Pagrindimas

Žr. atitinkančius 14, 15 ir 18 pakeitimus.

Pakeitimas 6
5 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(5) Turėtų būti panaikintas reikalavimas 
kandidatams pateikti šią pažymą, ją 
keičiant atitinkamu į oficialią deklaraciją, 
kurią kandidatai turi pateikti, įtraukiamu 
pareiškimu.

(5) Turėtų būti panaikintas reikalavimas 
kandidatams pateikti šią pažymą, ją 
keičiant atitinkamu į oficialią deklaraciją, 
kurią kandidatai turi pateikti, įtraukiamu 
neprivalomu pareiškimu.

Pagrindimas

Žr. atitinkančius 20 ir 21 pakeitimus.

Pakeitimas 7
6 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(6) Priimančiosios valstybės narės turėtų 
būti įpareigotos pranešti valstybei narei 
apie šią deklaraciją, kad būtų galima 
užtikrinti, jog Bendrijos kandidatui iš 
tikrųjų nebuvo atimta tokia teisė kilmės 
valstybėje narėje.

Išbraukta.

Pagrindimas

Žr. atitinkančius 20 ir 21 pakeitimus.

Pakeitimas 8
9 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(9) Todėl keitimasis informacija turėtų būti 
panaikintas, tačiau turėtų būti išlaikytas 
įpareigojimas rinkėjui arba kandidatui
pateikti deklaraciją, įpareigojančią naudotis 
balsavimo teise arba būti kandidatu tik 

(9) Todėl keitimasis informacija turėtų būti 
panaikintas, tačiau turėtų būti išlaikytas 
įpareigojimas rinkėjui pateikti deklaraciją, 
įpareigojančią naudotis balsavimo teise tik 
gyvenamosios vietos valstybėje narėje.
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gyvenamosios vietos valstybėje narėje.

Pagrindimas

Žr. atitinkančius 14 ir 19 pakeitimus.

Pakeitimas 9
10 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(10) Be to, kaip atgrasymo priemonę nuo 
balsavimo du kartus arba buvimo 
kandidatu dviejose vietose ir naudojimosi 
balsavimo teise arba buvimo kandidatu 
nepaisant tokios teisės atėmimo, valstybės 
narės turėtų taikyti priemones užtikrinti, 
kad už direktyvoje nurodytų įpareigojimų 
pažeidimus būtų taikomos tinkamos 
nuobaudos.

(10) Be to, valstybės narės turėtų taikyti 
priemones užtikrinti, kad už direktyvoje 
nurodytų oficialių deklaracijų, kurias 
teikia Sąjungos piliečiai, netikslumus būtų 
taikomos tinkamos sankcijos.

Pagrindimas

Žr. atitinkančius 17 ir 22 pakeitimus.

Pakeitimas 10
10A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(10a) Pagal Direktyvos 93/109/EB 
12 straipsnį valstybėms narėms tenka 
pareiga laiku, prieš kiekvienus Europos 
Parlamento rinkimus informuoti ES 
piliečius apie jų teisę balsuoti ir būti 
kandidatais gyvenamosios vietos 
valstybėje narėje; Europos Parlamentas ir 
Komisija, taip pat Europos ir nacionalinio 
lygmenų politinės partijos turėtų padėti 
valstybėms narėms pasirinkti geriausią 
būdą, kaip tai padaryti, siekiant padidinti 
dalyvavimo rinkimuose lygį.

Pakeitimas 11
11 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(11) Ataskaita apie iš dalies pakeistos 
direktyvos dėl rinkimų į Europos 

(11) Ataskaita apie iš dalies pakeistos 
direktyvos dėl rinkimų į Europos 
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Parlamentą 2009 m. taikymą, kurią 
Komisijai reikia parengti remiantis 
valstybių narių pateikta informacija, 
pirmiausia turėtų būti pagrįsta patikrinimų, 
valstybių narių atliktų po rinkimų siekiant 
įvertinti balsavimo du kartus ir buvimo 
kandidatu dviejose vietose atvejus, jei jų 
būtų, rezultatais.

Parlamentą 2009 m. taikymą, kurią 
Komisijai reikia parengti remiantis 
valstybių narių pateikta informacija, 
pirmiausia turėtų būti pagrįsta patikrinimų, 
valstybių narių atliktų po rinkimų siekiant 
įvertinti balsavimo du kartus atvejus, jei jų 
būtų, rezultatais.

Pagrindimas

Žr. atitinkančius 14 ir 19 pakeitimus.

Pakeitimas 12
12 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(12) Sisteminis visų balsų ir visų 
kandidatūrų tikrinimas būtų 
neproporcingas nustatytoms problemoms ir 
būtų tinkamumo problemų, kadangi 
valstybėse narėse nėra bendrų elektroninių 
duomenų apie faktišką dalyvavimą 
rinkimuose ir pateiktas kandidatūras
registravimo ir saugojimo metodų.
Valstybės narės turėtų atitinkamai taikyti 
tokius patikrinimus tik tais atvejais, kai yra 
didesnė balsavimo du kartus arba buvimo 
kandidatu dviejose vietose tikimybė,

(12) Sisteminis visų balsų tikrinimas būtų 
neproporcingas nustatytoms problemoms ir 
būtų tinkamumo problemų, kadangi 
valstybėse narėse nėra bendrų elektroninių 
duomenų apie faktišką dalyvavimą 
rinkimuose registravimo ir saugojimo 
metodų. Valstybės narės turėtų atitinkamai 
taikyti tokius patikrinimus tik tais atvejais, 
kai yra didesnė balsavimo du kartus 
tikimybė,

Pagrindimas

Žr. atitinkančius 14 ir 19 pakeitimus.

Pakeitimas 13
1 STRAIPSNIO 1A PUNKTAS (naujas)

3 straipsnis (Direktyva 93/109/EB)

(1a) 3 straipsnis pakeičiamas taip:
„3 straipsnis

Kiekvienas asmuo, kuris nustatytąją 
dieną:

a) yra Sąjungos pilietis pagal Sutarties 
17 straipsnio 1 dalį;
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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, jei 
gyvenamosios vietos valstybė narė 
neuždraudė jam naudotis tomis teisėmis 
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, Sąjungos 
piliečiai laikomi atitinkančiais šį 
reikalavimą, jei jie tokį patį laikotarpį yra 
buvę kurios nors valstybės narės 
piliečiais“.

Pagrindimas

ES piliečių teisė balsuoti ir būti kandidatais gyvenamosios vietos valstybėje narėje turi atitikti 
gyvenamosios vietos valstybės narės piliečių teises. Pakeitimu žodžiai „jei tos teisės jam nėra 
atimtos pagal 6 ir 7 straipsnius“ pakeičiami žodžiais „jei gyvenamosios vietos valstybė narė 
neuždraudė jam naudotis tomis teisėmis pagal 6 ir 7 straipsnius“, siekiant parodyti, kad 
negali būti jokio automatiškumo. Bet koks rinkimų teisių atėmimas turi būti pagrįstas 
individualiu sprendimu, kurį gyvenamosios vietos valstybės narės kompetentingos institucijos 
priima laikydamosi savo nacionalinės teisės.

Pakeitimas 14
1 STRAIPSNIO 1B PUNKTAS (naujas)

4 straipsnio 2 dalis (Direktyva 93/109/EB)

(1b) 4 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
„2. Bendrijos rinkėjai per tuos pačius 
rinkimus gali būti kandidatais daugiau 
kaip vienoje valstybėje narėje, jei 
gyvenamosios vietos valstybės narės 
teisėje ši galimybė neatimama iš savo 
piliečių ir jei Bendrijos rinkėjas atitinka 
teisei būti kandidatu keliamus 
reikalavimus, numatytus kitos atitinkamos 
valstybės narės teisėje.
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Pagrindimas

1976 m. Akte aiškiai draudžiamas dvigubas balsavimas, tačiau neatimama galimybė būti 
kandidatu dviejose vietose. Taigi remiantis galiojančia pirmine teise atitinkamos valstybės 
narės savo nuožiūra sprendžia, ar leisti būti kandidatu dviejose vietose.

Pakeitimas 15
1 STRAIPSNIO 2 PUNKTO -A PAPUNKTIS (naujas)

6 straipsnio 1 dalis (Direktyva 93/109/EB)

(-a) 1 dalis pakeičiama taip:
„1. Gyvenamosios vietos valstybė narė 
gali numatyti, kad Sąjungos piliečiams, 
kuriems individualiu sprendimu, priimtu 
pagal baudžiamąją ar civilinę teisę, buvo 
atimta teisė būti kandidatais pagal jų 
kilmės valstybės narės teisę, turi būti 
neleidžiama naudotis ta teise 
gyvenamosios vietos valstybėje narėje per 
rinkimus į Europos Parlamentą, jei už tą 
patį nusižengimą ta teisė būtų iš jų taip 
pat atimta pagal tos valstybės narės 
nacionalinę teisę“.

Pagrindimas

The Treaty of Maastricht introduced genuine citizen's rights in the form of electoral rights for 
the citizens of the Union residing in another Member State. These rights depend on the fact 
that he or she has the nationality of one Member State but are not derived from or 
conditioned by the right to vote or to stand in the home Member State. Such citizens must be 
treated as far as possible as if they were nationals of the Member State of residence. This 
means that circumstances affecting electoral rights based on the legal situation in the home 
Member State have to be appreciated by the Member State of residence in the light of the 
relevant provisions of its own national law. There is therefore no need and no place for 
"exporting" disqualifications or for their mandatory recognition.
The prohibition to stand as a candidate in the home Member State does not lead to a general 
prohibition in all Member States.

Pakeitimas 16
1 STRAIPSNIO 2 PUNKTO A PAPUNKTIS

6 straipsnio 2 dalis (Direktyva 93/109/EB)

2. Gyvenamosios vietos valstybė narė 
patikrina, ar Sąjungos piliečiams, 
pareiškusiems norą pasinaudoti teise būti 

2. Gyvenamosios vietos valstybė narė gali 
patikrinti, ar Sąjungos piliečiams, 
pareiškusiems norą pasinaudoti teise būti 
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kandidatu, ta teisė nebuvo atimta kilmės 
valstybėje narėje individualiu sprendimu, 
priimtu pagal civilinę ar baudžiamąją teisę.

kandidatu, ta teisė nebuvo atimta kilmės 
valstybėje narėje individualiu sprendimu, 
priimtu pagal civilinę ar baudžiamąją 
teisę.“

Pagrindimas

Gyvenamosios vietos valstybė narė turėtų savo nuožiūra spręsti, ar tikrinti, ar iš kandidato 
atimta teisė būti kandidatu kilmės valstybėje narėje.

Pakeitimas 17
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 gali 
pranešti 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.

Pagrindimas

Gyvenamosios vietos valstybė narė turėtų savo nuožiūra spręsti, ar pranešti kilmės valstybei 
narei apie oficialią kandidato deklaraciją, taip pat spręsti apie netikslumų pasekmes.

Pakeitimas 18
1 STRAIPSNIO, 2A PUNKTAS (naujas)

7 straipsnis (Direktyva 93/109/EB)

(2a) 7 straipsnis pakeičiamas taip:
„7 straipsnis

1. Gyvenamosios vietos valstybė narė gali 
numatyti, kad Sąjungos piliečiams, 
kuriems individualiu sprendimu, priimtu
pagal baudžiamąją ar civilinę teisę, buvo 
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atimta teisė balsuoti pagal jų kilmės 
valstybės narės teisę, turi būti neleidžiama 
naudotis ta teise gyvenamosios vietos 
valstybėje narėje per rinkimus į Europos 
Parlamentą, jei už tą patį nusižengimą ta 
teisė būtų iš jų taip pat atimta pagal tos 
valstybės narės nacionalinę teisę.
2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytu tikslu 
gyvenamosios vietos valstybė narė gali 
pranešti kilmės valstybei narei apie 
9 straipsnio 2 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.
3. Kilmės valstybė narė gali laiku ir 
tinkamai pateikti gyvenamosios vietos 
valstybei narei bet kokią informaciją, 
reikalingą šiam straipsniui įgyvendinti.“

Pagrindimas

Pakeitimu teisė balduoti suderinama su teise būti kandidatu, remiantis tais pačiais 
argumentais, kaip ir 15 pakeitime.

Pakeitimas 19
1 STRAIPSNIO 3 PUNKTO -A PAPUNKTIS (naujas)
10 straipsnio 1 dalies b punktas (Direktyva 93/109/EB)

(-a) 1 dalies b punktas pakeičiamas taip:
„b) atitinkamais atvejais, kad jis (ji) yra 
kandidatas (-ė) per rinkimus į Europos 
Parlamentą kitoje valstybėje narėje; ir“

Pagrindimas

Jei direktyvoje nebedraudžiamas buvimas kandidatu dviejose vietose, tai turėtų vykti 
skaidriai.

Pakeitimas 20
1 STRAIPSNIO 3 PUNKTO A PAPUNKTIS

10 straipsnio 1 dalies d punktas (Direktyva 93/109/EB)
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d) kad jam atimta teisė būti kandidatu 
kilmės valstybėje narėje.

Išbraukta.

Pagrindimas

Atitinka tai, kas išdėstyta pirmiau.

Pakeitimas 21
STRAIPSNIO 3 PUNKTO C PAPUNKTIS
10 straipsnio 3 dalis (Direktyva 93/109/EB)

(c) 3 dalis tampa 2 dalimi. (c) 3 dalis tampa 2 dalimi ir pakeičiama 
taip:
„Gyvenamosios vietos valstybė narė taip 
pat gali reikalauti, kad teisę būti 
kandidatais turintys Bendrijos piliečiai 
pateiktų galiojantį asmens tapatybę 
patvirtinantį dokumentą. Ji taip pat gali 
reikalauti, kad jie nurodytų datą, nuo 
kurios yra kokios nors valstybės narės 
piliečiai, ir tai, ar iš jų atimta teisė būti 
kandidatu kilmės valstybėje narėje“.

Pagrindimas

Atitinka 20 pakeitimą.

Pakeitimas 22
1 STRAIPSNIO 4 PUNKTAS

13 straipsnis (Direktyva 93/109/EB)

1. Gyvenamosios vietos valstybė narė 
imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad už 
tokius netikslumus oficialiose 
deklaracijose, pateiktose pagal 9 straipsnio 
2 dalį ir pagal 10 straipsnio 1 dalį, dėl 
kurių pažeidžiami direktyva nustatyti 
įpareigojimai, būtų skiriamos veiksmingos, 
proporcingos ir drausminančios 
nuobaudos.

1. Gyvenamosios vietos valstybė narė 
imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad už 
netikslumus oficialiose deklaracijose, 
pateiktose pagal 9 straipsnio 2 dalį ir pagal 
10 straipsnio 1 dalį, būtų skiriamos 
veiksmingos, proporcingos ir 
drausminančios nuobaudos.

2. Vykdydama įsipareigojimą informuoti 
pagal 12 straipsnį, gyvenamosios vietos 
valstybė narė informuoja rinkėjus ir 
kandidatus apie šio straipsnio 1 dalyje 

2. Vykdydama įsipareigojimą informuoti 
pagal 12 straipsnį, gyvenamosios vietos 
valstybė narė informuoja rinkėjus ir 
kandidatus apie šio straipsnio 1 dalyje 
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numatytas nuobaudas. numatytas nuobaudas.

Pagrindimas

Komisijos siūloma nuostatos formuluotė sudaro įspūdį, kad direktyva tiesiogiai įpareigoja 
Sąjungos piliečius. Tačiau taip nėra ir negali būti.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Komisija pateikė pasiūlymą dėl Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios 1993 m. gruodžio 
6 d. Direktyvą 93/109/EB, kurioje nustatytos tam tikros išsamios priemonės ES piliečiams, 
gyvenantiems valstybėje narėje ir nesantiems šios valstybės piliečiais, naudotis balsavimo 
teise ir būti kandidatais per Europos Parlamento rinkimus. 

Pasiūlymas sudarytas įvertinus ankstesnių rinkimų, o ypač 2004 m., apie kuriuos buvo pavesta 
padaryti išsamią studiją, praktinę patirtį. Šie stebėsenos rezultatai apibendrinti 2006 m. 
gruodžio 12 d. Komisijos komunikate COM(2006) 790 (galutinis) kartu su trimis 
patvirtinamaisiais dokumentais SEC(2006) 1645, 1646, 1647.

Pagal EB sutarties 19 straipsnio 2 dalį dėl šio pasiūlymo su Parlamentu tik konsultuojamasi, o 
Taryba turi spręsti vieningai.

Pagrindas

1976 m. Akto, įtvirtinančio tiesioginius Europos Parlamento rinkimus, 8 straipsnyje numatyta,
kad ten, kur nutylima, „rinkimų procedūrą kiekvienoje valstybėje narėje reglamentuoja jos 
nacionalinės nuostatos“.

9 straipsnyje teigiama, kad „niekas negali balsuoti daugiau kaip vieną kartą per bet kokius 
narių į Europos Parlamentą rinkimus“. Jokių panašių nuostatų dėl kandidatavimo nesudaryta.

Mastrichto sutartimi nustatyta Europos Sąjungos pilietybė su tam tikromis rinkimų teisėmis. 
EB sutarties 19 straipsnio 2 dalyje, kaip pakeista Mastrichto sutartyje, teigiama: 

„Nepažeidžiant 190 straipsnio 4 dalies [vienoda rinkimų procedūra] ir jai įgyvendinti 
priimtų nuostatų, kiekvienas Sąjungos pilietis, gyvendamas valstybėje narėje ir 
nebūdamas jos pilietis, turi teisę balsuoti ir būti kandidatu per Europos Parlamento 
rinkimus valstybėje narėje, kurioje gyvena, tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir tos 
valstybės piliečiai. Šia teise naudojamasi atsižvelgiant į išsamias nuostatas, kurias, 
remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, vieningai 
priima Taryba; šios nuostatos gali numatyti nukrypimus, kai jie yra pateisinami dėl 
valstybei narei būdingų problemų.“ (išskirta autoriaus)

Derėtų pažymėti, kad pagal Sutartį rinkėjų teisės suteikiamos ne piliečiams, gyvenantiems 
kitoje valstybėje narėje, o iš piliečių tos pačios teisės jų pačių valstybėje narėje neatimamos. 
Kitaip tariant, užuot pakeitus esamas teises, pagal Sutartį Europos Sąjungos piliečiams 
suteikiamos naujos tikros piliečių teisės. 

Nuo to laiko piliečių rinkimų teisės įtvirtintos Pagrindinių teisių chartijoje ir Sutartyje, 
sudarančiose Europos Sąjungos konstituciją1.

  
1 Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijos 39 straipsnis ir Sutarties II dalies 99 straipsnis, sudarantys 
Europos konstituciją.
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1993 m. Direktyva

Po Mastrichto sutarties 1993 m. išleistais teisės aktais buvo siekiama nustatyti išsamias 
priemones siekiant „panaikinti valstybės narės pilietybės reikalavimą, kuris šiuo metu turi būti 
tenkinamas daugumoje valstybių narių norint naudotis tomis teisėmis“1 Pagal Direktyvą 
93/109/EB, kurioje tinkamai atsižvelgta į subsidiarumo ir proporcingumo principus, buvo 
nutrauktas valstybių narių rinkimų sistemų derinimas. Tačiau stengiantis gerbti piliečių laisvę 
pasirinkti, kur pasinaudoti savo rinkimo teisėmis, Sutartį nutariama aiškinti siaurinamai, 
sujungiant dvi specifines teises – teisę balsuoti ir teisę būti kandidatu.

Dėl teisės būti įrašytam į rinkėjų sąrašus, tai pavyzdys, kad labai daug žmonių gali būti 
registruoti balsuoti daugiau nei vienoje vietoje įvairiose gyvenamosiose vietovėse ir jų pačių, 
ir kitose valstybėse narėse. Teisės aktais buvo siekiama užtikrinti, kad nepaisant daugybės 
registracijų pilietis iš tiesų balsavo tik vieną kartą. Ta pati nuostata buvo taikoma 
kandidatuojantiesiems. 

1993 m. buvo nustatyta sudėtinga keitimosi informacija sistema, pagal kurią 1) pilietis, 
norintis užsiregistruoti, be įprastų tapatybės ir gyvenamosios vietos patikrinimų, turi pateikti 
oficialią deklaraciją apie savo ketinimą balsuoti arba būti kandidatu tik vieną kartą, ir, jei nori 
būti kandidatu, – oficialią pažymą iš kompetentingos kilmės valstybės valdžios institucijos, 
kad jam neatimta teisė būti kandidatu; 2) gyvenamosios vietos valstybės narės valdžios 
institucijos turi patikrinti, ar asmeniui draudžiama pasinaudoti rinkėjo teisėmis jo (jos) kilmės 
valstybėje narėje, ir bet kokiu atveju jos turi pranešti asmens kilmės valstybei narei apie jos 
piliečius, užsiregistravusius balsuoti ir būti kandidatais jų gyvenamojoje vietoje; 3) kilmės 
valstybės narės valdžios institucijos turi užtikrinti, kad tas pats asmuo nebalsuos ar 
nekandidatuos namuose.

Kai kurios problemos

Praktinė patirtis rodo, kad administracinės procedūros, būtinos keistis informacija, yra 
pernelyg sudėtingos ir našiai dirbti, ir būti laiku veiksmingoms. Ypač reikalavimas pateikti 
formalią pažymą dėl tinkamumo būti kandidatu pasirodo esantis neįveikiama kliūtis daugelyje 
valstybių narių. Tapo aišku, kad rinkimų įstatymas ir jo nacionalinė ir (arba) decentralizuota 
vietinė priežiūra visose 27 Europos Sąjungos valstybėse narėse išlieka labai skirtinga, be to, 
šios nacionalinės praktikos suderinimas, kurį remia ES, pareikalautų labai daug laiko, būtų 
brangus ir nepageidaujamas. Specifinės problemos siejamos su kompetentingos valdžios 
institucijos nustatymu, duomenų tvarkymu, galutinio termino stoka ir transliteracija. 

Kaip žinoma, dalyvavimas Europos Parlamento rinkimuose nuolat mažėjo: nuo 63 proc. 
1979 m. iki 46 proc. 2004 m. Nors tikslius duomenis gauti sunku, atrodo, kad labai mažai ES 
piliečių buvo užsiregistravę balsuoti ne savo kilmės valstybėse. 2004 m. tik 57 ne piliečiai 
buvo kandidatais2. Nepaisant to, Komisijos tyrimais nustatyta, kad žmonių, norinčių 
pasinaudoti teise balsuoti ne savo kilmės valstybėje3, palaipsniui daugėja. Išaugus gyventojų 

  
1 Tarybos direktyvos 93/109/EB ketvirtoji konstatuojamoji dalis.
2 Iš visų 8974 kandidatų.
3 Komisijos negalutiniais duomenimis 1994–2004 m. žmonių padaugėjo du kartus. 
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judėjimui po 2004 m. plėtros, galima tikėtis, kad ši tendencija tęsis. 

Viena iš tokio menko dalyvavimo iki šiol priežasčių yra tai, kad ne piliečiai yra atkalbinėjami, 
o kai kuriais atvejais jiems net draudžiama stoti į politines partijas jų gyvenamosios vietos 
valstybėje narėje. Komisija teisingai susirūpinusi dėl tokios reikalų būklės, ir 
Parlamentas turėtų remti visas tolesnes pastangas informuoti ne piliečius apie jų, kaip 
rinkėjų, teises (pagal Direktyvos 93/109/EB 12 straipsnį). Politinės partijos turėtų būti 
atviros visiems ES piliečiams, kad ir kokios pilietybės jie būtų.

Europos Sąjungos politinės partijos ypač įpareigotos raginti ES piliečius aktyviai dalyvauti 
politiniuose Europos Sąjungos procesuose.

Pasiūlyti pakeitimai

Atlikusi savo 2004 m. rinkimų analizę ir labai daug konsultavusis, Komisija priėjo išvadą, kad 
įrodymų dėl dvigubo balsavimo per Europos Parlamento rinkimus1 labai mažai. Ji apsvarstė 
daugybę galimybių, įskaitant ir galimybę palikti esamą sistemą su jos slegiančiu poveikiu 
daugeliui asmenų, pasirinkusių pasinaudoti savo platesnėmis rinkėjo teisėmis, kurias suteikia 
ES pilietybė. 

Todėl Komisija siūlo daug priemonių, skirtų procedūroms supaprastinti ir rinkimų institucijų 
bei pavienių asmenų naštai sumažinti. Ji siūlo atsisakyti dabartinės keitimosi informacija 
sistemos, bet išlaikyti asmenų deklaraciją nebalsuoti ar būti kandidatu du kartus, tvirtinti ex-
post patikrinimus ir didinti nuobaudas už pažeidimus. Speciali pažyma apie kandidatų 
tinkamumą taip pat būtų panaikinta. Pranešėjo nuomone, Parlamentas turėtų be išlygų 
džiaugtis šiais techniniais pasiūlymais. 

Parlamentas taip pat turėtų džiaugtis ketinimu šiuos pakeitimus įgyvendinti laiku, 2009 m. 
rinkimams, persvarstyto straipsnio po 2009 m. įtraukimu ir reikalavimu valstybėms narėms 
informuoti Komisiją apie tai, kaip valstybės narės direktyvą perkelia į savo nacionalinę teisę. 
Parlamentas turėtų reikalauti, kad Komisija jį išsamiai informuotų apie perkėlimo eigą. 

Parlamento tikslai 

Nors Parlamentas neturėtų sunkumų dėl techninio pasiūlytų pakeitimų turinio, išlieka 
pirminio įstatymo aiškinimo klausimas, kuris, pranešėjo požiūriu, yra pernelyg siauras dėl 
teisės būti kandidatu kitoje, ne savo, valstybėje narėje įgyvendinimo. Problema ypač opi  
potencialiems kandidatams, kurie turi dvigubą pilietybę.

Parlamentas suinteresuotas didinti žmonių, kurie nutaria iki galo pasinaudoti savo rinkėjų 
teisėmis, skaičių. Išaugusio piliečių judėjimo tarp Europos Sąjungos valstybių narių 
sąlygomis pageidaujama vienoje politinėje rinkoje rinkėjų teises padaryti kiek įmanoma 
portatyvesnes.

Visi prisimena, kad 1976 aktu draudžiamas dvigubas balsavimas (9 straipsnis). Juo 

  
1 Turbūt galima būtų sakyti, kad susirūpinimą labiau kelia žmonių, balsuojančių vieną kartą, stoka, nei grėsmė 
dėl balsuojančių du kartus (ar daugiau).
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nedraudžiama būti kandidatu daugiau kaip vienoje rinkiminėje apygardoje. Todėl 
kandidatavimo klausimas lieka nacionalinės teisės klausimu (8 straipsnis).

Šiai Direktyvai 19 straipsnio 2 dalyje nurodytos „išsamios priemonės“ turi apsiriboti tuo, kas 
iš esmės būtina įgyvendinant dvi numatytas teises, t. y. ir balsuoti, ir būti kandidatu kitoje, ne 
savo, valstybėje. Tai apima valstybių narių priemones siekiant užtikrinti, kad įstatymo 
laikomasi. Tačiau Taryba gali neįtraukti naujų ES lygio reikalavimų naudotis teise būti 
kandidatu, išskyrus numatytus nacionalinėje teisėje.

Todėl Direktyva 93/109 neproporcinga mažiausiai trimis atžvilgiais. 

Pirma, pagal Direktyvos 3 straipsnio b dalį pilietis gali balsuoti ar būti kandidatu, „jei tos 
teisės jam nėra atimtos pagal 6 ir 7 straipsnius“. Pagal 7 straipsnį gyvenamosios vietos 
valstybė narė privalo užkirsti kelią piliečiui balsuoti, kai tik įrodoma, kad iš šio asmens tos 
teisės kilmės valstybėje narėje atimtos „individualiu sprendimu, priimtu pagal civilinę ar 
baudžiamąją teisę“. Gyvenamosios vietos valstybė narė turi imtis tokių prevencinių veiksmų 
nepaisydama, ar iš asmens buvo atimta jo rinkimų teisė pagal suinteresuotos gyvenamosios 
vietos valstybės narės nacionalinę teisę dėl to paties nusižengimo ir tuo pačiu būdu. 
Gyvenamosios vietos valstybė narė neturi teisės savo nuožiūra, remdamasi pavyzdžiais, 
konkrečiam atvejui taikyti savo pačios nacionalinę teisę. Todėl galėjo būti, kad asmuo dėl 
savo pilietybės yra neteisingai nubaustas ir diskriminuojamas.

Be to, pagal 6 straipsnio 1 dalį piliečiui neleidžiama būti kandidatu, jei iš jo teisėtai buvo 
atimta teisė būti kandidatu „pagal jo gyvenamosios vietos valstybės narės arba jo kilmės 
valstybės narės teisę“. Antrasis aspektas provokuoja tą pačią kritiką, kuri išsakyta pirmiau dėl 
teisės balsuoti.

Įdomu, kad šis visiškas draudimas taikomas tik Europos Parlamento rinkimams. Dėl 
savivaldos rinkimų gyvenamosios vietos valstybė narė savo nuožiūra gali „drausti <...>
atimti...“1. 

Galiausiai akivaizdžiai pažeidžiant 1976 m. Aktą, 1993 m. Direktyvos 4 straipsnyje 
kategoriškai teigiama, kad „joks asmuo per tuos pačius rinkimus negali būti kandidatu 
daugiau kaip vienoje valstybėje narėje.“ Toks draudimas viršija tai, kas iš esmės būtina 
užtikrinant, kad ES pilietis būtų kandidatu pagal tuos pačius reikalavimus, kuriuos 
gyvenamosios vietos valstybė narė „pagal įstatymą taiko savo piliečiams“ (3 straipsnio b 
dalis). Šis draudimas neproporcingas, nes valstybė narė gali manyti, jog pagal jos nacionalinę 
teisę nėra priešaravimų būti kandidatu daugelyje vietų. Iš tiesų daugelyje valstybių leidžiama 
kandidatuoti daugelyje vietų. (Nereikia pridurti, kad kandidatas, sėkmingai renkamas daugiau 
nei vienoje rinkiminėje apygardoje, turi pasirinkti vietą, kuriai jis atstovaus Parlamente.)

Trumpai tariant, Parlamentas, konsultuojamas dėl šios Direktyvos, turėtų užduoti du 
klausimus: 

  
1 1994 m. gruodžio mėn. Tarybos direktyvos 94/80/EB, nustatančios išsamias priemones Sąjungos piliečiams, 
gyvenantiems valstybėje narėje ir nesantiems šios valstybės piliečiais, naudotis balsavimo teise ir būti 
kandidatais per savivaldos rinkimus, 5 straipsnio 1 dalis (OL L 368, 1994 12 31, p. 38).
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1. Kodėl kandidatui, kuriam atimta teisė balsuoti arba būti kandidatu vienoje 
valstybėje narėje, turėtų būti automatiškai atimamos tos pačios teisės kitoje 
valstybėje narėje?

2. Kodėl kandidatas tuo pačiu metu negalėtų būti kandidatu daugiau kaip vienoje 
valstybėje narėje?


