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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų 
remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise pakeitimo
(2007/2207(INI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Aktą dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine 
visuotine rinkimų teise, pridėtą prie 1976 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimo, su 
pakeitimais1,

– atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Europos Parlamento rinkimų procedūros 
ir ypač į savo 1998 m. liepos 15 d. rezoliuciją2,

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. spalio 11 d. rezoliuciją dėl Europos Parlamento sudėties3,

– atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 14 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadas, 
pateiktas pirmininkaujančios valstybės, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 39 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Lisabonos sutartį, keičiančią Europos Sąjungos sutartį ir Europos 
bendrijos steigimo sutartį, pasirašytą 2007 m. gruodžio 13 d.,

– atsižvelgdamas į EB steigimo sutarties 19 straipsnio 2 dalį, 189, 190 ir 191 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 38a straipsnį ir 45 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą ir Teisės reikalų komiteto 
nuomonę (A6-0000/2008),

A. kadangi Sutartyje nustatyta, kad Europos Parlamentas parengia pasiūlymą dėl rinkimų 
remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise pagal visose valstybėse narėse taikomą 
vienodą tvarką arba pagal visoms valstybėms narėms bendrus principus4.

B. kadangi Parlamentas nuo 1979 m. tiesiogiai renkamas ir tuo laikotarpiu padidėjo jo galios 
ir įtaka,

C. kadangi pagal Lisabonos sutartį Parlamentas turėtų įgyti naujų svarbių galių teisėkūros, 
biudžeto, Komisijos skyrimo ir kontrolės srityse,

                                               
1 Tarybos sprendimas 76/787/EAPB, EEB, Euratomas (OL L 278, 1976 10 8, p. 1) su pakeitimais, padarytais 
Tarybos sprendimu 93/81 (OL L 33, 1993 2 9, p. 15) ir Tarybos sprendimu 2002/772/EB, Euratomas (OL L 283, 
2002 10 21, p. 1).
2 OL C 292, 1998 9 21, p. 66 (G. Anastassopouloso praneö imas).
3 OL C 227 E, 1998 9 4, p. 132 (A. Lamassoure‘o ir A. Severino praneö imas).
4 EB steigimo sutarties 190 straipsnio 4 dalis.
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D. kadangi net ir nesusitarus dėl vienodos rinkimų procedūros šiuo laikotarpiu palaipsniui 
suvienodėjo rinkimų sistemos, ypač 1999 m. visur įvedus proporcinio atstovavimo 
sistemą, oficialiai sukūrus ES lygmens politines partijas1 ir panaikinus dvigubus 
įgaliojimus2,  

E. kadangi Europos Sąjungos pilietybės sąvoka, oficialiai tapo konstitucinės sistemos dalimi 
1993 m. Mastrichto sutartyje, įskaitant teisę tam tikromis sąlygomis dalyvauti Europos 
Parlamento ir savivaldos rinkimuose ne savo valstybėje narėje, o Pagrindinių teisių 
chartija, pirmą kartą paskelbta 2000 m. Nicoje, taip pat buvo naudinga laipsniškai 
postnacionalinės demokratijos raidai,  

F. kadangi vis dėlto svarbi Parlamento demokratinės funkcija nėra plačiai pripažįstama 
visuomenėje, Europos lygmens politinės partijos vis dar silpnos, rinkimų kampanijos 
tebėra daugiau nacionalinio, o ne Europos masto, vis dar mažai žiniasklaidos informacijos 
apie Parlamentą, o bendras dalyvavimas Parlamento rinkimuose nuo 1979 m. iki 2004 m. 
nuolat krito – nuo 63 proc. iki 45,6 proc., 

G. kadangi iki šiol išlieka keletas valstybių narių naudojamų Europos Parlamento  rinkimų 
sistemų neatitikimų, ypač susijusių su EP narių rinkimų apygardomis ir pirmenybiniu 
balsavimu,

H. kadangi mažai ES piliečių, gyvenančių ne savo valstybėse narėse, balsuoja Europos 
Parlamento rinkimuose, o iškėlusių savo kandidatūras beveik nėra;   kadangi valstybėse 
narėse rinkimų teisei taikomi apsigyvenimo trukmės reikalavimai ir laikotarpis, po kurio 
kitose ES valstybėse gyvenantys piliečiai netenka teisės balsuoti savo valstybėje, skirtingi,

I. kadangi, vadovaujantis Teisingumo Teismo precedentine teise, valstybės turi didelę 
veiksmų laisvę nustatydamos, kas gali dalyvauti Europos Parlamento rinkimuose, tačiau 
jos įpareigotos laikytis bendrų ES teisės principų ir negali skirtingai elgtis su skirtingų 
kategorijų ES piliečiais, kurių padėtis vienoda3,

J. kadangi naujausias Komisijos pasiūlymas palengvinti ES piliečių, gyvenančių ne savo 
valstybėse narėse, dalyvavimą rinkimuose įstrigo Taryboje; kadangi bet kokiu atveju 
Komisijos pasiūlyme nėra numatyta leisti tuose pačiuose rinkimuose pakankamai 
kompetentingiems kandidatams dalyvauti daugiau kaip viename nacionaliniame sąraše, 
nors tai neuždrausta minėtame akte4,

K. kadangi tebėra daug kitų su Europos Parlamento rinkimais susijusių klausimų, kuriuos 
                                               
1 Reglamentas (EB) Nr. 2004/2003 dėl reglamentų, reglamentuojančių Europos politines partijas, ir šių partijų 
finansavimo taisyklių (OL L 297, 2003 11 15, p. 1).
2 Tarybos sprendimas 2002/772/EB, Euratomas, 1 straipsnio 7 dalies b punktas.  
3 Byla C-145/04 Spain v. United Kingdom [2006] (Gibraltaras) ir Byla C-300/04 Eman and Sevinger v. College 
van burgemeester en wethouders van Den Haag [2006] (Aruba).
4 Žr. 1993 m. gruodžio 6 d. Tarybos direktyvą 93/109/EB, nustatančią išsamias priemones Sąjungos piliečiams, 
gyvenantiems valstybėje narėje ir nesantiems šios valstybės piliečiais, naudotis balsavimo teise ir būti 
kandidatais per Europos Parlamento rinkimus (OL L 329, 1993 12 30, p. 34), taip pat  2007 m. rugsėjo 26 d. 
Europos Parlamento teisėkūros rezoliuciją 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 (OL C 219 E, 2008 8 28, p. 193) (A. Duffo pranešimas). 
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reikia persvarstyti, įskaitant rinkiminių slenksčių, minimalaus dalyvavimui rinkimuose 
būtino amžiaus, elektroninio balsavimo, kandidatų lyčių pusiausvyros, kalbinių mažumų 
bendruomenių teisių, balsavimo datos ir grafiko, EP narių įgaliojimų patikrinimo, laisvų 
vietų užpildymo ir EP narių privilegijų ir imuniteto klausimus, 

L. kadangi Parlamento vietų paskirstymas valstybėms narėms ir bendras Parlamento dydis 
buvo esminiai kiekvienos tarpvyriausybinės konferencijos (TVK), skirtos sutarčių 
persvarstymui, ir naujų valstybių narių stojimo klausimai,

M. kadangi Lisabonos sutartyje oficialiai nustatomas Parlamento sudėties mažėjančio 
proporcingumo principas, be to, nurodoma, kad „Europos Parlamentą sudaro Sąjungos 
piliečių atstovai“1, priešingai dabartiniam EP narių apibrėžimui: „į Bendriją susibūrusių 
valstybių tautų atstovai“2,

N. kadangi Parlamentas anksčiau pareiškė pageidavimą pašalinti kai kurias nacionalinės 
rinkimų praktikos anomalijas, o jo svarbaus pasiūlymo dalį EP narių rinkti pagal 
tarpvalstybinio lygmens sąrašą iš esmės nepaisyta,

O. kadangi Taryba anksčiau sutiko išnagrinėti Parlamento prašymą peržiūrėti 1965 m. 
Privilegijų ir imuniteto protokolą, kai tik įsigalios EP narių statutas3,

P. kadangi Taryba anksčiau sutiko nuolat peržiūrėti 1976 m. aktą4; kadangi vis dėlto 
paskutinė oficiali Parlamento rinkimų procedūros peržiūra buvo vykdyta net 1998 m.,

Q. kadangi vykdant Europos Parlamento rinkimų reformą turi būti laikomasi laisvų ir 
teisingų rinkimų praktikos ir neturi būti pažeistas bendras sistemos proporcingumas; 
modernizuotas rinkimų įstatymas turi būti tvirtas ir aiškus; turi būti visapusiškai laikomasi 
subsidiarumo ir proporcingumo principų, kad vienoda tvarka nebūtų savitikslė,

1. pasiryžta pertvarkyti savo rinkimų procedūrą, siekdamas didinti Parlamento populiarumą 
visoje Sąjungoje, sumažinti valstybių narių rinkimų procedūrų skirtumus ir padidinti 
Parlamento atskaitomybę piliečiams, kuriuos jis atstovauja;  

2. taigi siūlo laiku prieš 2014 m. rinkimus atlikti šiuos pertvarkymus: 

(a) siekiant mažinti nuotolį tarp piliečių ir Europos Parlamento narių, nustatomos 
teritorinės rinkimų apygardos visose valstybėse narėse, turinčiose daugiau kaip 20 
mln. gyventojų;

(b) valstybės narės gali įsteigti specialias rinkimų apygardas tam, kad būtų patenkinti 
kalbinių mažumų bendruomenių poreikiai; 

(c) siekiant įtraukti piliečius didinant jų pasirinkimo galimybes, valstybės narės turės 

                                               
1 ES sutarties 14 straipsnis (konsoliduota redakcija).
2 EB sutarties 189 straipsnis.
3 2005 m. birželio 3 d. Taryboje posėdžiavusių valstybių narių atstovų pareiškimas.
4 2002 m. vasario 22 d. Tarybos deklaracijoje 6151/02 nuspręsta, kad šio akto nuostatos turėtų būti peržiūrėtos 
prieš antrus Europos Parlamento rinkimus, kurie vyks po to, kai įsigalios 1976 m. akto pakeitimai, kurie yra šio 
sprendimo objektas, t. y. iki 2009 m.
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įvesti pirmenybinio balsavimo sistemą, kurią taikant rinkėjas galės pasirinkti 
kandidatus iš sąrašo („atviri sąrašai“), kuriam jis teikia pirmenybę, o ne vien tik 
vieną iš partijų sąrašų („uždari sąrašai“);

(d) pagal nacionalinius sąrašus išrenkama 750 Parlamento narių – vienai valstybei narei 
tenka mažiausia 5, o daugiausia 95 vietos;

(e) siekiant supaprastinti Parlamento vietų paskirstymo valstybėms narėms procedūrą ir 
depolitizuoti šį klausimą, vietos bus perskirstomos prieš kiekvienus rinkimus, jei tai 
objektyviai pagrįsta Eurostato duomenimis. Sprendimas bus priimamas griežtai 
remiantis valstybėse gyvenančių žmonių skaičiumi ir vadovaujantis Parlamento 
pasiūlytu mažėjančio proporcingumo principu, kuriam iš esmės pritarė 2007 m. 
TVK1. Apie perskirstymą informuojama mažiausiai dvylika mėnesių prieš kadencijos 
pabaigą; 

(f) siekiant didinti rinkėjų pasirinkimą, stiprinti rinkimų kampanijų europinį pobūdį ir 
didinti Europos politinių partijų vaidmenį, bus sukurta visoje Europos Sąjungos 
teritoriją apimanti papildoma rinkimų apygarda. Iš šio tarpvalstybinio sąrašo 
renkamų Parlamento narių skaičius atitinka valstybių narių skaičių. Tarpvalstybinis 
sąrašas sudaromas iš kandidatų, kurie atstovauja bent ketvirčiui valstybių, ir yra 
subalansuotas lyčių atžvilgiu. Kiekvienas rinkėjas, neskaitant balsų už nacionalinius 
ar regioninius sąrašus, turi vieną balsą už ES masto sąrašą. Balsavimas bus 
pirmenybinis pagal „pusiau atviro sąrašo“ sistemą; vietos bus paskirstomos pagal 
Sainte-Laguë metodą2;

(g) kandidatai gali tuose pačiuose rinkimuose dalyvauti ES masto sąraše ir nacionalinėje 
ar regioninėse rinkimų apygardose;  kandidatai, kurie oficialiai gyvena keliose 
valstybėse narėse, ir kandidatai, turintys dvigubą pilietybę ir įregistruoti 
atitinkamuose rinkėjų sąrašuose, gali dalyvauti keliuose nacionaliniuose ar 
regioniniuose kandidatų sąrašuose tuose pačiuose rinkimuose;  

(h) ES lygmeniu įsteigiama rinkimų komisija, skirta reglamentuoti rinkimų vykdymą 
pagal ES masto kandidatų sąrašą ir patikrinti pagal šį sąrašą išrinktų Parlamento 
narių įgaliojimus. Rinkimų komisiją sudaro po vieną kiekvienos valstybės narės 
atstovą, jai pirmininkauja Komisijos atstovas;

(i) siekiant pabrėžti rinkimų ES masto pobūdį, balsavimas vyksta tik šeštadieniais ir 
sekmadieniais;

(j) siekiant skatinti rinkėjų aktyvumą valstybėse narėse, kuriose mokyklų ir universitetų 

                                               
1 Prie TVK baigiamojo akto pridėta Deklaracija Nr. 5. Formulė tokia: „santykis tarp kiekvienos valstybės narės 
gyventojų skaičiaus ir tos valstybės narės vietų skaičiaus turėtų kisti atsižvelgiant į atitinkamų valstybių narių 
gyventojų skaičių taip, kad kiekvienas daugiau gyventojų turinčios valstybės narės Europos Parlamento narys 
atstovautų daugiau piliečių nei mažiau gyventojų turinčios valstybės narės Europos Parlamento narys, ir 
atvirkščiai, bet kad nė viena mažiau gyventojų turinti valstybė narė neturėtų daugiau vietų Europos Parlamente 
nei daugiau gyventojų turinti valstybė narė“.
2 Sainte-Laguë metode naudojami dalikliai 1, 3, 5, 7 ir t. t., jis bus taikomas 2009 m. Europos Parlamento 
rinkimų metu Vokietijoje, Latvijoje ir Švedijoje. Jį taikant gaunami šiek tiek proporcingesni rezultatai negu 
pagal D'Hondt‘o metodą.
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atostogos prasideda birželio mėnesį, taip pat suteikti naujai išrinktam Parlamentui 
daugiau laiko pasiruošti Komisijos Pirmininko rinkimams, rinkimų data bus perkelta 
iš birželio mėnesio į gegužės mėnesį1;  

(k) minimalus amžius, kurį pasiekus galima balsuoti Europos Parlamento rinkimuose, 
yra 16 metų. Minimalus amžius, kurį pasiekus galima pateikti savo kandidatūrą, yra 
18 metų;

(l) Parlamentas patikrina savo narių įgaliojimus remdamasis valstybių narių oficialiai 
paskelbtais rinkimų rezultatais (įskaitant laisvų vietų užpildymą) ir yra įgaliotas 
priimti sprendimus dėl bet kokių ginčų; Parlamentui taip pat suteikiama teisė imtis 
veiksmų prieš valstybės narės atliekamą įgaliojimų panaikinimą, jei ir kiek tai susiję 
su atitinkamų nacionalinių nuostatų kolizijomis su Europos Sąjungos pirmine teise;

3. pasiryžta 2014 m. rinkimuose maksimaliai išnaudoti elektroninio balsavimo technologijas, 
jei bus užtikrintas elektroninio balsavimo patikimumas techniniu ir teisiniu požiūriu;

4. ragina Komisiją ir valstybes nares didinti pastangas ir padėti ne savo valstybėje narėje 
gyvenantiems ES piliečiams dalyvauti Europos Parlamento rinkimuose juos priėmusioje 
šalyje;

5. ragina valstybes nares suderinti savo taisykles dėl piliečių, gyvenančių kitose valstybėse 
narėse, balsavimo teisės nacionalinių parlamentų rinkimuose atėmimo; ragina panašaus 
požiūrio valstybes nares stiprinti jų dvišalį bendradarbiavimą ir nustatyti abipuses teises 
balsuoti nacionaliniuose rinkimuose;

6. ragina 2009 m. birželio mėn. išrinktą Parlamentą, atsižvelgiant į tuometinį Lisabonos 
sutarties statusą, apsvarstyti, ar Parlamento sudėtis nuo 2014 m. turėtų būti paremta, kaip 
tai yra dabar, valstybėje gyvenančių asmenų skaičiumi ar ES gyvenančių atitinkamos 
pilietybės ES piliečių skaičiumi;

7. prašo Komisiją pateikti Tarybai pasiūlymus dėl šiems pertvarkymams atlikti būtinų 
sutarčių pakeitimų ir vėliau pasiūlyti įgyvendinimo priemones, kurios būtinos 
pertvarkymams įsigalioti gerokai prieš 2014 m. Europos Parlamento rinkimus;

8. ragina TVK dėl rinkimų reformos taip pat iš dalies pakeisti 1965 m. Europos Bendrijų 
privilegijų ir imunitetų protokolą, siekiant nustatyti visiems Europos Parlamento nariams 
vienodai taikomą viršvalstybinę sistemą2;

9. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių 
parlamentams ir vyriausybėms.

                                               
1 Kaip siūloma 2005 m. gruodžio 1 d. Europos parlamento rezoliucijoje dėl Komisijos patvirtinimo gairių (OL C 
285 E, 2006 11 22, p. 137) (A. Duffo pranešimas). 
2 2006 m. liepos 6 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Protokolo dėl privilegijų ir imunitetų pakeitimo (OL C 
303 E, 2006 12 13, p. 830), kurioje Parlamentas patvirtino savo ketinimą naudoti Parlamento narių statutą kaip 
dalinį numatomos peržiūros pagrindą (Europos Parlamento 2003 m. birželio 3 d. sprendimas dėl Europos 
Parlamento narių statuto priėmimo, OL C 68 E, 2004 3 18, p. 115).
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