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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu grozīt 1976. gada 20. septembra Aktu par Eiropas Parlamenta 
pārstāvju ievēlēšanu vispārējās tiešās vēlēšanās
(2007/2207(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā grozītajam Padomes 1976. gada 20. septembra lēmumam1 pievienoto Aktu par 
Eiropas Parlamenta pārstāvju ievēlēšanu vispārējās tiešās vēlēšanās,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta iepriekšējās rezolūcijas par Parlamenta vēlēšanu 
procedūru, jo īpaši 1998. gada 15. jūlija rezolūciju2,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2007. gada 11. oktobra rezolūciju par Eiropas Parlamenta 
sastāvu3,

– ņemot vērā 2007. gada 14. decembra Eiropadomes prezidentūras secinājumus,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 39. pantu,

– ņemot vērā 2007. gada 13. decembrī parakstīto Lisabonas līgumu, ar ko groza Līgumu par 
Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

– ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 19. panta 2. punktu, 189., 190. un 
191. pantu,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 48. pantu,

– ņemot vērā Reglamenta 38.a pantu un 45. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu un Juridiskās komitejas 
atzinumu (A6-0000/2008),

A. tā kā Līgums paredz, ka Parlaments „izstrādā priekšlikumu par vispārējām tiešām 
vēlēšanām saskaņā ar vienotu procedūru visās dalībvalstīs vai saskaņā ar visām 
dalībvalstīm kopīgiem principiem”4;

B. tā kā kopš 1979. gada Parlamentu ik pēc pieciem gadiem ievēlē tiešās vēlēšanās un tā 
pilnvaras un ietekme šo gadu laikā ir tikai palielinājušās;

C. tā kā Lisabonas līgumā Parlamentam ir paredzētas jaunas būtiskas pilnvaras 
likumdošanas, budžeta un Komisijas apstiprināšanas un kontroles jomā;

                                               
1 Padomes Lēmums 76/787/EOTK, EEK, Euratom (OV L 278, 8.10.1976., 1. lpp.), kurā grozījumi izdarīti ar 
Padomes Lēmumu (OV L 33, 9.2.1993., 15. lpp.) un Padomes Lēmumu 2002/772/EK, Euratom (OV L 283, 
21.10.2002., 1. lpp.).
2 OV C 292, 21.9.1998., 66. lpp. (Anastassopoulos ziņojums).
3 OV C 227 E, 4.9.2008., 132. lpp. (Lamassoure-Severin ziņojums).
4 EK Līguma 190. panta 4. punkts.
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D. tā kā šo gadu laikā bez īpašas vienošanās par vienotu vēlēšanu procedūru pakāpeniski ir 
notikusi dalībvalstu vēlēšanu sistēmu konverģence, īpaši pēc proporcionālas pārstāvības 
principa vienotas pieņemšanas 1999. gadā, ES politisko partiju oficiālas noteikšanas1 un 
dubultu mandātu atcelšanas2;

E. tā kā pēcnacionālās demokrātijas pakāpenisko attīstību veicināja arī Eiropas Savienības 
pilsoņa jēdziens, kuru konstitucionālā līmenī ieviesa 1993. gadā ar Māstrihtas līgumu, 
tostarp piešķirot ES pilsoņiem tiesības noteiktos apstākļos piedalīties Eiropas un 
pašvaldību vēlēšanās dalībvalstī, kas nav attiecīgā pilsoņa dalībvalsts, kā arī pirmoreiz 
Nicā 2000. gadā izsludinātā Pamattiesību harta;

F. tā kā tomēr sabiedrība joprojām ne īpaši atzīst Parlamenta lielo nozīmi demokrātijas 
nodrošināšanā, Eiropas līmeņa politiskās partijas joprojām ir vājas, priekšvēlēšanu 
kampaņas drīzāk ir nacionālas, nevis eiropeiskas, plašsaziņas līdzekļi maz atspoguļo 
Parlamenta darbību un vispārējā dalība Parlamenta vēlēšanās ir pakāpeniski noslīdējusi no 
63 procentiem 1979. gadā līdz 45,6 procentiem 2004. gadā;

G. tā kā dalībvalstīs joprojām atšķiras Eiropas Parlamenta vēlēšanu organizācijas sistēmas, jo 
īpaši attiecībā uz deputātu vēlēšanu apgabaliem un preferenciālu balsošanu;

H. tā kā tie ES pilsoņi, kuri dzīvo nevis savā, bet kādā citā dalībvalstī, maz piedalās Eiropas 
Parlamenta vēlēšanās un pavisam neievērojams skaits šo pilsoņu tajās kandidē; tā kā 
dalībvalstīs atšķiras noteikumi par uzturēšanās laiku, lai kvalificētos balsstiesību 
saņemšanai, kā arī par laiku, pēc kura attiecīgās dalībvalsts pilsoņiem, kuri dzīvo citā 
dalībvalstī, tiek atņemtas tiesības balsot savā valstī;

I. tā kā saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas precedentu tiesībām dalībvalstīm ir lielas izvēles 
iespējas noteikt, kas drīkst balsot Eiropas Parlamenta vēlēšanās, tomēr tām ir jāievēro ES 
tiesību aktu pamatprincipi un tās nedrīkst atšķirīgi izturēties pret dažādām ES pilsoņu 
kategorijām, ja viņi atrodas vienā un tai pašā situācijā3;

J. tā kā pašreizējais Komisijas priekšlikums par to, lai veicinātu ES pilsoņu dalību vēlēšanās, 
ja viņi dzīvo nevis savā, bet kādā citā dalībvalstī, ir apstājies Padomē un tā kā jebkurā 
gadījumā šis Komisijas priekšlikums neparedz attiecīgi kvalificētiem kandidātiem vienās 
vēlēšanās būt vairāk nekā vienas dalībvalsts vēlēšanu sarakstā, lai arī Akts to neaizliedz4;

K. tā kā joprojām ir jāpārskata vairāki citi jautājumi par Eiropas Parlamenta vēlēšanām, 
tostarp jautājums par robežvērtībām, minimālo vecumu balsstiesību saņemšanai, 

                                               
1 Regula (EK) Nr. 2004/2003 (2003. gada 4. novembris) par noteikumiem, kas attiecas uz Eiropas līmeņa 
politiskajām partijām un to finansēšanu (OV L 297, 15.11.2003., 1. lpp.).
2 Padomes Lēmums 2002/772/EK, Euratom., 1. panta 7. punkta b) apakšpunkts.
3 Lieta C-145/04 Spānija pret Apvienoto Karalisti [2006] (Gibraltārs) un Lieta C-300/04 Eman un Sevinger pret 
College van burgemeester en wethouders van Den Haag [2006] (Aruba).
4 Skatīt Padomes 1993. gada 6. decembra Direktīvu 93/109/EK, ar ko nosaka sīki izstrādātu kārtību balsstiesību 
un tiesību kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās izmantošanai Savienības pilsoņiem, kas dzīvo dalībvalstī, 
kuras pilsoņi tie nav (OV L 329, 30.12.1993., 34. lpp.), un Parlamenta 2007. gada 26. septembra normatīvo 
rezolūciju par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar kuru groza 1993. gada 6. decembra Direktīvu 93/109/EK, ar 
ko nosaka sīki izstrādātu kārtību balsstiesību un tiesību kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās izmantošanai 
Savienības pilsoņiem, kas dzīvo dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav (OV C 219 E, 28.8.2008., 193. lpp.) (Duff
ziņojums).
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elektronisko balsošanu, kandidātu dzimumu proporciju, minoritāšu valodu grupu tiesībām, 
vēlēšanu laiku un grafiku, deputātu kandidātu atbilstības pārbaudi, brīvo vietu aizpildīšanu 
un deputātu privilēģijām un imunitāti;

L. tā kā visās Valdību konferencēs (IGC) par Līgumu pārskatīšanu un jaunu dalībvalstu 
pievienošanos ir kritizēts deputātu vietu sadalījums pa dalībvalstīm un vispārējais 
Parlamenta deputātu skaits;

M. tā kā Lisabonas līgums oficiāli nosaka līdzsvarotās proporcionalitātes principa 
piemērošanu Parlamenta sastāvam un turklāt paredz, ka Parlaments „sastāv no Savienības 
pilsoņu pārstāvjiem1” — pretēji pašreizējai deputātu definīcijai „pārstāvji, ko ievēlējušas 
Kopienā apvienoto valstu tautas2”;

N. tā kā lielā mērā ir palicis neievērots Parlamenta iepriekš izteiktais aicinājums izlīdzināt 
noteiktas atšķirības dalībvalstu vēlēšanu praksē un tā galvenais priekšlikums ievēlēt 
noteiktu deputātu skaitu no starptautiskiem vēlēšanu sarakstiem;

O. tā kā Padome ir iepriekš piekritusi pēc Deputātu statūtu stāšanās spēkā izskatīt Parlamenta 
pieprasījumu pārskatīt 1965. gada Protokolu par privilēģijām un imunitāti3;

P. tā kā Padome ir iepriekš piekritusi turpināt pārskatīt 1976. gada Aktu4; tomēr tā kā 
vēlēšanu procedūras oficiālu pārskatīšanu Parlaments iepriekšējo reizi ierosināja 
1998. gadā;

Q. tā kā Eiropas Parlamenta vēlēšanu reformā ir jāievēro brīvu un godīgu vēlēšanu princips 
un tai nevajadzētu izjaukt vispārējo sistēmas proporcionalitāti; modernizētajiem vēlēšanu 
noteikumiem ir jābūt noturīgiem un saprotamiem; ir pilnībā jāievēro subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principi, lai vienotība nebūtu uzspiesta,

1. nolemj veikt vēlēšanu procedūras reformu, lai palielinātu Eiropas Parlamenta popularitāti 
Eiropas Savienībā, mazinātu atšķirības dalībvalstu vēlēšanu procedūrās un Eiropas 
Parlamentam noteiktu lielāku atbildību tā pārstāvēto pilsoņu priekšā;

2. attiecīgi ierosina laicīgi pirms 2014. gada vēlēšanām īstenot šādas reformas:

a) lai tuvinātu pilsoņus un Eiropas Parlamenta deputātus, visās dalībvalstīs, kuru 
iedzīvotāju skaits pārsniedz 20 miljonus, ir jāievieš teritoriālie vēlēšanu apgabali;

b) dalībvalstis var izveidot īpašus vēlēšanu apgabalus, lai ņemtu vērā minoritāšu valodu 
grupas;

c) lai veicinātu pilsoņu dalību vēlēšanās, palielinot viņu izvēles iespējas, dalībvalstīm 
jāievieš preferenciālās balsošanas sistēmas, kad balsotājs var izvēlēties, kuriem 

                                               
1 LES 14. pants (konsolidētā versija).
2 EK līguma 189. pants.
3 Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju 2005. gada 3. jūnija deklarācija.
4 Padome 2002. gada 22. februāra deklarācijā 6151/02 nolēma, ka „šā Akta noteikumi jāpārskata pirms Eiropas 
Parlamenta otrajām vēlēšanām pēc tam, kad stājušies spēkā 1976. gada Akta grozījumi, kas ir šā lēmuma 
priekšmets” — tātad tas jāizdara līdz 2009. gadam.
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kandidātiem izvēlētajā sarakstā dot priekšroku (daļēji atklātie saraksti), nevis tikai 
balsot par partijas sarakstu kopumā (slēgtie saraksti);

d) no dalībvalstu sarakstiem ievēlē 750 deputātus, katrai dalībvalstij ir no 5 līdz 
95 deputātu vietām;

e) lai atvieglotu Parlamenta deputātu vietu sadali starp dalībvalstīm un lai depolitizētu 
šo jautājumu, pirms katrām Parlamenta vēlēšanām vietas sadala no jauna, ja to 
objektīvi pamato Eiropas Kopienu Statistikas birojs. Šo lēmumu pieņem, 
pamatojoties tikai uz demogrāfiskiem datiem par iedzīvotāju skaitu un ņemot vērā 
līdzsvarotās proporcionalitātes principu, ko ierosināja Parlaments un principā atzina 
2007. gada Valdību konference.1 Par vietu pārdalījumu paziņo vismaz divpadsmit 
mēnešus pirms attiecīgā sasaukuma beigām;

f) lai paplašinātu vēlētāju izvēli, stiprinātu vēlēšanu kampaņu Eiropas aspektu un 
attīstītu Eiropas politisko partiju lomu, papildus izveido vēl vienu — visai Eiropas 
Savienības teritorijai kopēju — vēlēšanu apgabalu. No šā starptautiskā saraksta 
ievēlēto deputātu skaits atbilst dalībvalstu skaitam. Starptautiskajos sarakstos iekļauj 
kandidātus no vismaz 1/4 dalībvalstu un tajos abi dzimumi ir pārstāvēti līdzsvaroti.
Katrs vēlētājs papildus dalībvalsts vai reģionālajam sarakstam varēs nodot vienu 
balsi par ES sarakstu. Balsošana būs preferenciāla atbilstīgi „daļēji atklātā” saraksta 
sistēmai; un deputātu vietas piešķirs, pamatojoties uz Sentlagiē metodi2;

g) kandidāti var vienlaicīgi būt gan kopējā ES, gan dalībvalsts vai reģionālajā vēlēšanu 
sarakstā; kandidāti, kuri oficiāli dzīvo vairāk nekā vienā dalībvalstī, un kandidāti ar 
dubulto pilsonību, kuri reģistrēti attiecīgajos vēlētāju sarakstos, ir tiesīgi vēlēšanās 
vienlaicīgi atrasties vairāk nekā vienā dalībvalsts vai reģionālajā sarakstā;

h) ES mērogā izveido vēlēšanu iestādi, kas regulētu ES saraksta vēlēšanu norisi un 
pārbaudītu no šā saraksta ievēlēto deputātu atbilstību. Vēlēšanu iestādē darbotos 
viens pārstāvis no katras dalībvalsts un to vadītu Komisija;

i) lai pastiprinātu vēlēšanu Eiropas mērogu, vēlēšanas notiek tikai sestdienās un 
svētdienās;

j) lai palielinātu dalību vēlēšanās tajās dalībvalstīs, kurās skolēnu un studentu 
brīvdienas sākas jūnijā, un lai jaunievēlētajiem Parlamenta deputātiem paredzētu 
vairāk laika, lai sagatavotos Komisijas priekšsēdētāja ievēlēšanai, vēlēšanas pārcels 
no jūnija uz maiju3;

                                               
1 Valdību konferences Nobeiguma aktam pievienotā Deklarācija Nr. 5. Princips ir šāds: „attiecībai starp 
iedzīvotāju skaitu un katras dalībvalsts deputātu vietu skaitu ir jāmainās atkarībā no patiesā iedzīvotāju skaita tā, 
lai katrs deputāts no dalībvalsts ar lielāku iedzīvotāju skaitu pārstāvētu vairāk pilsoņu nekā deputāts no 
dalībvalsts ar mazāku iedzīvotāju skaitu un otrādi, taču valstij ar mazāku iedzīvotāju skaitu nedrīkst būt vairāk 
deputātu kā valstij ar lielāku iedzīvotāju skaitu”.
2 Sentlagiē metode izmanto dalītājus 1, 3, 5, 7 utt., un to lietos 2009. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās Vācijā, 
Latvijā un Zviedrijā. Tā sniedz nedaudz proporcionālākus rezultātus nekā D'Onta metode.
3 Kā to ierosināja Eiropas Parlamenta 2005. gada 1. decembra rezolūcijā par pamatnostādnēm Eiropas Komisijas 
apstiprināšanai, OV C 285 E, 22.11.2006., 137. lpp. (Duff ziņojums).
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k) balsstiesības Eiropas Parlamenta vēlēšanās piešķir no 16 gadu vecuma. Kandidātiem 
jābūt vismaz 18 gadus veciem;

l) Parlaments pārbauda deputātu atbilstību, pamatojoties uz dalībvalstu oficiāli 
paziņotajiem rezultātiem (tostarp aizpildot brīvās deputātu vietas), un ir pilnvarots 
izšķirt jebkuru strīdu šajā jautājumā; Parlaments arī ir tiesīgs rīkoties gadījumā, kad 
dalībvalsts atsauc deputāta mandātu, ja attiecīgie dalībvalsts noteikumi ir pretrunā ar 
Eiropas Savienības primārajiem tiesību aktiem;

3. apņemas palielināt elektroniskās balsošanas metožu izmantošanu 2014. gada vēlēšanās, ja 
vien elektroniskā balsošana izrādīsies uzticamas gan no tehniskā, gan juridiskā viedokļa;

4. aicina Komisiju un dalībvalstis pastiprināt centienus, lai tiem ES pilsoņiem, kuri dzīvo 
nevis savā, bet citā dalībvalstī, palīdzētu piedalīties vēlēšanās savā izvēlētajā dzīvesvietas 
valstī;

5. aicina dalībvalstis saskaņot noteikumus par Eiropas Parlamenta vēlēšanu balsstiesību 
atņemšanu pilsoņiem, kuri dzīvo citā dalībvalstī; mudina līdzīgi domājošās dalībvalstis 
pastiprināt divpusējo sadarbību, nosakot savstarpējas balsstiesības dalībvalstu vēlēšanās;

6. mudina nākamo Parlamenta sastāvu, kuru ievēlēs 2009. gada jūnijā, pārdomāt, ņemot vērā 
Lisabonas līguma tābrīža statusu, vai vietu sadalījums Parlamentā pēc 2014. gada 
pamatosies uz iedzīvotāju skaitu, kā tas ir pašreiz, vai arī uz ES dzīvojošo ES pilsoņu 
skaitu, kuriem ir attiecīgās dalībvalsts pilsonība;

7. aicina Komisiju iesniegt Padomei priekšlikumus par Līgumu grozījumiem, kas ļautu 
īstenot šīs reformas, un vēlāk ierosināt vajadzīgos īstenošanas pasākumus, lai šīs reformas 
laicīgi stātos spēkā pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2014. gadā;

8. mudina Valdību konferenci par vēlēšanu reformu grozīt arī 1965. gada Protokolu par 
Eiropas Kopienu privilēģijām un imunitāti, lai Eiropas Parlamenta deputātiem piemērotu 
vienotus un starptautiskus noteikumus1;

9. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 
parlamentiem un valdībām.

                                               
1 Eiropas Parlamenta 2006. gada 6. jūlija rezolūcija par izmaiņām protokolā par privilēģijām un imunitāti (OV C 
303 E, 13.12.2006., 830. lpp.), kurā Parlaments apstiprināja apņemšanos izmantot Deputātu statūtus par daļēju 
atbalsta punktu paredzamajai pārskatīšanai (Eiropas Parlamenta 2003. gada 3. jūnija lēmums par Eiropas 
Parlamenta Deputātu statūtu pieņemšanu, OV C 68 E, 18.3.2004., 115. lpp.).
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