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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),

kadangi:

A. EB sutartyje numatyta, 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. Parlamentas tiesiogiai renkamas kas penkerius metus nuo 1979 m. ir per tą laikotarpį
padidėjo jo galios ir įtaka,

                                               
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 pranešimas).
3 OL C 227 E, 2008 9 4, p. 132 (A. Lamassoure‘o ir A. Severino pranešimas).
4 190 straipsnio 4 dalis.
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C. pagal Lisabonos sutartį Parlamentas turėtų įgyti naujų labai svarbių galių teisėkūros, 
biudžeto, Komisijos skyrimo ir kontrolės srityse,

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

F. vis dėlto svarbi Parlamento demokratinė 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. iki šiol yra keletas valstybių narių naudojamų Europos Parlamento rinkimų sistemų 
neatitikimų, ypač susijusių su EP narių rinkimų apygardomis ir pirmenybiniu balsavimu,

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

I. vadovaujantis Teisingumo Teismo praktika, valstybės narės 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. naujausias Komisijos pasiūlymas palengvinti ES piliečių, gyvenančių ne savo valstybėse 
narėse, dalyvavimą rinkimuose įstrigo Taryboje, ir bet kokiu atveju Komisijos pasiūlymai 
nėra skirti leisti pakankamai kompetentingiems kandidatams tuose pačiuose rinkimuose 
dalyvauti daugiau kaip viename nacionaliniame sąraše, nors tai neuždrausta minėtame 
akte4,

                                               
1 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos 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], Rink. p. I-7917 (dėl Gibraltaro) ir Byla C-300/04 Eman and 
Sevinger v College van burgemeester en wethouders van Den Haag [2006], Rink. p. I-8055 (dėl Arubos).
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), ir 2007 m. rugsėjo 26 d. Europos 
Parlamento rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 93/109/EB dėl tam 
tikrų išsamių priemonių Sąjungos piliečiams, gyvenantiems valstybėje narėje ir nesantiems šios valstybės 
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K. tebėra daug kitų su Europos Parlamento rinkimais susijusių klausimų, kuriuos 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. 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. Lisabonos sutartyje oficialiai nustatomas Parlamento sudėties mažėjančio proporcingumo 
principas, be to, nurodoma, kad „Europos Parlamentą sudaro Sąjungos piliečių atstovai“1, 
priešingai dabartinei EP narių apibrėžčiai: „į Bendriją susibūrusių valstybių tautų 
atstovai“2,

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

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

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

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

2. taigi siūlo per laikotarpį iki 2014 m. rinkimų 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, kad būtų patenkinti 
                                                                                                                                                  
piliečiais, naudotis balsavimo teise ir būti kandidatais per Europos Parlamento rinkimus (OL C 219 E, 2008 8 28, 
p. 193) (A. Duffo pranešimas).
1 Europos Sąjungos sutarties su pakeitimais, padarytais Lisabonos sutartimi, 14 straipsnis (suvestinė 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 dalykas, t. y. iki 2009 m.
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kalbinių mažumų bendruomenių poreikiai;

(c) siekiant įtraukti piliečius didinant jų pasirinkimo galimybes, valstybės narės turės 
įvesti pirmenybinio balsavimo sistemą, kurią taikant rinkėjas galės pasirinkti 
kandidatus iš sąrašo („pusiau 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 mažiausiai 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 šiuo klausimu 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 visą 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 regioninėje 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 Komisijos, Parlamento ir 
kiekvienos valstybės narės atstovą;

(i) siekiant pabrėžti rinkimų ES masto pobūdį, balsavimas vyksta tik šeštadieniais ir 
                                               
1 Prie TVK baigiamojo akto pridėta Deklaracija Nr. 5. Formulė tokia: „santykis tarp kiekvienos valstybės narės 
gyventojų skaičiaus ir tos valstybės narės vietų skaičiaus turi 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, 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 Dhondto metodą.
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sekmadieniais;

(j) siekiant skatinti rinkėjų aktyvumą valstybėse narėse, kuriose mokyklų ir universitetų 
atostogos prasideda birželio mėnesį, ir suteikti naujai išrinktam Parlamentui daugiau 
laiko pasiruošti Komisijos Pirmininko rinkimams, rinkimų data bus perkelta iš 
birželio mėnesio į gegužės mėnesį1;

(k) minimalus amžius, kurio sulaukus galima balsuoti Europos Parlamento rinkimuose, 
yra 16 metų. Minimalus amžius, kurio sulaukus 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 
prieštarauja aktui ar Europos Sąjungos teisei;

3. ryžtasi 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 pagrįsta, kaip 
tai yra dabar, valstybėje gyvenančių asmenų skaičiumi, ar ES gyvenančių atitinkamos 
pilietybės ES piliečių skaičiumi;

7. prašo Komisijos pateikti Tarybai pasiūlymus dėl šiems pertvarkymams atlikti būtinų 
sutarčių pakeitimų; ketina 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 
                                               
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 siūlomos peržiūros pagrindą (2003 m. birželio 3 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos 
Parlamento narių statuto priėmimo (OL C 68 E, 2004 3 18, p. 115)).
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Tarybos sprendimo, kuriuo priimamos nuostatos, keičiančios 1976 m. rugsėjo 
20 d. Aktą dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine 

rinkimų teise, projektas

TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutarties 190 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 108 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pasiūlymą,

atsižvelgdama į Parlamento pritarimą,

siekdama įgyvendinti Sutarties nuostatas dėl rinkimų tvarkos,

PATVIRTINO prie sprendimo pridedamas nuostatas, kurias ji rekomenduoja valstybėms 
narėms priimti pagal savo atitinkamas konstitucines nuostatas.

Šis sprendimas ir prie jo pridedamos nuostatos yra skelbiamos Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Valstybės narės Europos Sąjungos Tarybos generaliniam sekretoriui nedelsdamos praneša, 
kada jos pagal savo atitinkamas konstitucines nuostatas bus atlikusios reikalingas procedūras 
prie šio sprendimo pridedamoms nuostatoms priimti.

Pakeitimai įsigalioja pirmąją kito mėnesio nuo šio sprendimo nuostatų priėmimo pagal 
atitinkamas valstybių narių konstitucines nuostatas dieną.
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I PRIEDAS – Akto, keičiančio 1976 m. rugsėjo 20 d. aktą dėl Europos 
Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise (1976 m. 
rinkimų aktą)1 projektas

1 pakeitimas

1976 m. rinkimų aktas
1 straipsnis – 1 dalis

1976 m. rinkimų aktas Pakeitimas

1. Kiekvienoje valstybėje narėje Europos 
Parlamento nariai renkami remiantis 
proporcingu atstovavimu, taikant kandidatų 
sąrašo arba vieno perleidžiamo balso 
sistemą.

1. Europos Parlamento nariai renkami 
remiantis proporcingu atstovavimu, taikant 
kandidatų sąrašo arba vieno perleidžiamo 
balso sistemą.

Or. en

2 pakeitimas

1976 m. rinkimų aktas
1 straipsnis – 2 dalis

1976 m. rinkimų aktas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali leisti balsuoti pagal 
preferencinio sąrašo sistemą laikantis jų 
priimtos tvarkos.

2. Taikomos pusiau atvirų sąrašų 
sistemos, pagal kurias rinkėjai gali rinktis 
kandidatus iš sąrašo, kuriam teikia 
pirmenybę.

Or. en

                                               
1 Šiame dokumente pateikti pakeitimai pagrįsti suvestine redakcija, kurią parengė Europos Parlamento Teisės 
tarnyba, remdamasi Aktu dėl atstovų į Europos Parlamentą rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 
(OL L 278, 1976 10 8, p. 5) su pakeitimais, padarytais Sprendimu 93/81/Euratomas, EAPB, EEB, keičiančiu 
Aktą dėl atstovų į Europos Parlamentą rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise, pridėtą prie 1976 m. 
rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimo 76/787/EAPB, EEB, Euratomas (OL L 33, 1993 2 9, p. 15), ir 2002 m. birželio 
25 d. ir rugsėjo 23 d. Tarybos sprendimu 2002/772/EB, Euratomas (OL L 283, 2002 10 21, p. 1). Ši suvestinė 
redakcija skiriasi nuo Europos Sąjungos oficialių leidinių biuro parengtos suvestinės redakcijos (CONSLEG. 
1976X1008-23/09/2002) dviem atžvilgiais: ji papildyta 6 straipsnio 1 dalies įtrauka „ – Regionų komiteto nario“, 
kuri padaryta atsižvelgiant į Amsterdamo sutarties (OL C 340, 1997 11 10) 5 straipsnį ir jos straipsniai bei 
priedai iš naujo sunumeruoti pagal Tarybos sprendimo 2002/772/EB, Euratomas, 2 straipsnio 1 dalies nuostatas.
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3 pakeitimas

1976 m. rinkimų aktas
2 straipsnis

1976 m. rinkimų aktas Pakeitimas

2 straipsnis 2 straipsnis

Atsižvelgdama į savo ypatingą 
nacionalinę padėtį, kiekviena valstybė 
narė gali sudaryti rinkimų į Europos 
Parlamentą rinkimų apygardas arba 
kitaip padalyti savo rinkimų teritoriją iš 
esmės nepažeisdama proporcingo 
balsavimo sistemos pobūdžio.

1. Kiekviena valstybė narė gali sudaryti 
rinkimų į Europos Parlamentą rinkimų 
apygardas teritoriniu arba kalbiniu 
pagrindu. 

2. Bent dvidešimt milijonų gyventojų 
turinčios valstybės narės padalija savo 
rinkimų teritoriją į keletą regioninių 
rinkimų apygardų.
3. Rinkimų apygardos sudaromos 
nepažeidžiant bendro proporcingo 
balsavimo sistemos pobūdžio.

Or. en

4 pakeitimas

1976 m. rinkimų aktas
2a straipsnis (naujas)

1976 m. rinkimų aktas Pakeitimas

2a straipsnis
1. Pagal 2 straipsnio nuostatas išrenkama 
iš viso 750 Parlamento narių. 
Atstovavimas pagrįstas mažėjančio 
proporcingumo principu, o vienai 
valstybei narei tenka ne mažiau kaip 
penki Parlamento nariai. Jokiai valstybei 
narei neskiriama daugiau kaip
devyniasdešimt penkios vietos.
2. Santykis tarp kiekvienos valstybės narės 
gyventojų skaičiaus ir tos valstybės narės 
vietų skaičiaus turi kisti atsižvelgiant į 
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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 taip pat, atvirkščiai, 
kad nė viena mažiau gyventojų turinti 
valstybė narė neturėtų daugiau vietų 
Europos Parlamente nei daugiau 
gyventojų turinti valstybė narė, kad vietos 
valstybėms narėms būtų paskirstytos 
pagal mažėjančio proporcingumo 
principą.
3. Šių vietų paskirstymas valstybėms 
narėms persvarstomas per kiekvieno 
Parlamento kadenciją. Komisijai 
pasiūlius ir Parlamentui pritarus, Taryba 
priima sprendimą, kuriuo nustatoma
naujojo Parlamento sudėtis. Sprendimas 
priimamas ne vėliau kaip likus dvylikai 
mėnesių iki kadencijos pabaigos.

Or. en

5 pakeitimas

1976 m. rinkimų aktas
2b straipsnis (naujas)

1976 m. rinkimų aktas Pakeitimas

2b straipsnis
1. Nepažeidžiant 2 ir 2a straipsnių, 
sukuriama visą Europos Sąjungos 
teritoriją apimanti papildoma rinkimų 
apygarda.
2. Pagal šio straipsnio nuostatas išrinktų 
Parlamento narių skaičius atitinka 
valstybių narių skaičių.
3. Įsteigiama rinkimų komisija, skirta 
vykdyti rinkimų procesą Europos 
Sąjungos rinkimų apygardoje ir jį tikrinti. 
Komisiją sudaro po vieną Europos 
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Parlamento, Komisijos ir kiekvienos 
valstybės narės atstovą.
4. Europos politinių partijų pateikti ES 
masto kandidatų sąrašai laikomi 
tinkamais, tik jeigu:
a) sudaryti iš kandidatų, kurie nuolat 
gyvena bent ketvirtyje valstybių narių, ir
b) subalansuoti lyčių atžvilgiu.
5. Kiekvienas rinkėjas turi vieną 
papildomą balsą, kurį gali atiduoti į ES 
masto sąrašą įtrauktam kandidatui, 
kuriam jis (ji) teikia pirmenybę. Vietos 
paskirstomos pagal Sainte-Laguë metodą.
6. Išsami rinkimų Europos Sąjungos 
rinkimų apygardoje tvarka, įskaitant galių 
perdavimą rinkimų komisijai, nustatyta
įgyvendinimo priemonėse, kurios bus 
priimtos pagal 14 straipsnio nuostatas.

Or. en

6 pakeitimas

1976 m. rinkimų aktas
3 straipsnis

1976 m. rinkimų aktas Pakeitimas

3 straipsnis 3 straipsnis

Valstybės narės gali nustatyti minimalią 
vietų pasiskirstymo ribą. Nacionaliniu 
lygiu ši riba negali viršyti 5 % atiduotų 
balsų.

1. Valstybės narės gali nustatyti minimalią 
vietų, paskirstomų nacionalinėse, 
regioninėse arba kalbinėse rinkimų 
apygardose, pasiskirstymo ribą.
Nacionaliniu lygiu ši riba negali viršyti 
5 % atiduotų balsų.

2. Vietų pasiskirstymui iš ES masto 
rinkimų apygardos minimali riba 
netaikoma.

Or. en
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7 pakeitimas

1976 m. rinkimų aktas
4 straipsnis

1976 m. rinkimų aktas Pakeitimas

4 straipsnis 4 straipsnis

Kiekviena valstybė narė gali nustatyti 
kandidatų kampanijos išlaidų ribas.

Valstybės narės ir rinkimų komisija 
nustato kandidatų ir partijų kampanijos 
išlaidų ribas.

Or. en

8 pakeitimas

1976 m. rinkimų aktas
5 straipsnis

1976 m. rinkimų aktas Pakeitimas

5 straipsnis 5 straipsnis
1. Penkerių metų kadencija, kuriai 
išrenkami Europos Parlamento nariai, 
prasideda prasidėjus pirmajai po kiekvienų 
rinkimų sesijai.

1. Penkerių metų kadencija, kuriai 
išrenkami Europos Parlamento nariai, 
prasideda prasidėjus pirmajai po kiekvienų 
rinkimų sesijai.

Ji gali būti pratęsta arba sutrumpinta pagal 
10 straipsnio 2 dalies antrosios pastraipos 
nuostatas.

Ji gali būti pratęsta arba sutrumpinta pagal 
11 straipsnio 2 dalies antrosios pastraipos 
nuostatas.

2. Kiekvieno nario kadencija prasideda ir 
baigiasi tuo pat metu, kaip ir 1 dalyje 
nurodytas laikotarpis.

2. Kiekvieno nario kadencija prasideda ir 
baigiasi tuo pat metu, kaip ir 1 dalyje 
nurodytas laikotarpis.

Or. en

9 pakeitimas

1976 m. rinkimų aktas
6 straipsnis
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1976 m. rinkimų aktas Pakeitimas

6 straipsnis 6 straipsnis
1. Europos Parlamento nariai balsuoja 
individualiai ir asmeniškai. Jie negali būti 
varžomi jokių nurodymų ir negali turėti 
įpareigojančio mandato.

Europos Parlamento nariai turi teises ir 
pareigas, nustatytas Parlamento narių 
statute ir Protokole dėl Europos Bendrijų 
privilegijų ir imunitetų.

2. Europos Parlamento nariai naudojasi 
privilegijomis ir imunitetais, taikytinais 
jiems remiantis 1965 m. balandžio 8 d. 
Protokolu dėl Europos Bendrijų privilegijų
ir imunitetų.

Or. en

10 pakeitimas

1976 m. rinkimų aktas
7 straipsnis – 1 dalis – 1a įtrauka (nauja)

1976 m. rinkimų aktas Pakeitimas

– nacionalinio arba regioninio 
parlamento nario,

Or. en

11 pakeitimas

1976 m. rinkimų aktas
7 straipsnis – 2 dalis

1976 m. rinkimų aktas Pakeitimas

2. Nuo 2004 m. Europos Parlamento 
rinkimų Europos Parlamento narių 
pareigos yra nesuderinamos su 
nacionalinio parlamento nario 
pareigomis.

Išbraukta.

Nukrypstant nuo šios taisyklės ir 
nepažeidžiant 3 dalies:
– Airijos Nacionalinio Parlamento nariai, 
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išrinkti į Europos Parlamentą per 
vėlesnius rinkimus, gali turėti dvigubą 
mandatą iki kitų rinkimų į Arijos 
Nacionalinį parlamentą; tuo laiku 
taikoma šios dalies pirmoji pastraipa;
– Jungtinės Karalystės Parlamento nariai, 
kurie kartu yra Europos Parlamento 
nariai, penkerių metų kadencijos, 
prasidėjusios iki 2004 m. rinkimų į 
Europos Parlamentą, metu gali turėti 
dvigubą mandatą iki 2009 m. rinkimų į 
Europos Parlamentą; tuo laiku taikoma 
šios dalies pirmoji pastraipa.

Or. en

12 pakeitimas

1976 m. rinkimų aktas
7 straipsnis – 4 dalis

1976 m. rinkimų aktas Pakeitimas

4. Europos Parlamento nariai, kuriems per 
5 straipsnyje nurodytą penkerių metų 
laikotarpį tampa taikytinos 1, 2 ir 3 dalių 
nuostatos, pakeičiami pagal 13 straipsnio 
nuostatas.

4. Europos Parlamento nariai, kuriems per 
5 straipsnyje nurodytą penkerių metų 
laikotarpį tampa taikytinos 1 arba 2 dalies 
nuostatos, pakeičiami pagal 13 straipsnio 
nuostatas.

Or. en

13 pakeitimas

1976 m. rinkimų aktas
9a straipsnis (naujas)

1976 m. rinkimų aktas Pakeitimas

9a straipsnis
Rinkėjai įgyja teisę balsuoti Europos 
Parlamento rinkimuose sulaukę 16 metų.
Kandidatai įgyja teisę pateikti savo 



PR\746440LT.doc 17/52 PE412.180v02-00

LT

kandidatūrą Europos Parlamento 
rinkimuose sulaukę 18 metų.

Or. en

14 pakeitimas

1976 m. rinkimų aktas
9b straipsnis (naujas)

1976 m. rinkimų aktas Pakeitimas

9b straipsnis
Kandidatai gali tuose pačiuose 
rinkimuose dalyvauti ES masto sąraše ir 
sąraše vienoje ar daugiau valstybių narių.

Or. en

15 pakeitimas

1976 m. rinkimų aktas
10 straipsnis – 1 dalis

1976 m. rinkimų aktas Pakeitimas

1. Rinkimai į Europos Parlamentą vyksta 
kiekvienos valstybės narės nustatytą dieną 
ir nustatytu laiku; visose valstybėse narėse 
ši data nustatoma tuo pat laikotarpiu nuo 
ketvirtadienio ryto iki kito sekmadienio.

1. Rinkimų į Europos Parlamentą dienos –
šeštadienis ir sekmadienis gegužės 
mėnesį. 

Or. en

16 pakeitimas

1976 m. rinkimų aktas
11 straipsnis – 2 dalis – 2 pastraipa



PE412.180v02-00 18/52 PR\746440LT.doc

LT

1976 m. rinkimų aktas Pakeitimas

Jeigu tuo laikotarpiu neįmanoma surengti 
rinkimų Bendrijoje, Taryba, pasitarusi su 
Europos Parlamentu, likus ne mažiau kaip 
mėnesiui1 iki 5 straipsnyje nurodytos 
penkerių metų kadencijos pabaigos 
vieningai nustato kitą rinkimų laikotarpį, 
kuris turi būti ne anksčiau kaip du mėnesiai 
iki laikotarpio, nustatyto pagal ankstesnės 
pastraipos nuostatas, arba ne vėliau kaip 
mėnuo po to laikotarpio.

Jeigu tuo laikotarpiu neįmanoma surengti 
rinkimų Sąjungoje, Taryba, Parlamentui 
sutikus, likus ne mažiau kaip metams iki 
5 straipsnyje nurodytos penkerių metų 
kadencijos pabaigos vieningai nustato kitą 
rinkimų laikotarpį, kuris turi būti ne 
anksčiau kaip du mėnesiai iki laikotarpio, 
nustatyto pagal ankstesnės pastraipos 
nuostatas, arba ne vėliau kaip mėnuo po to 
laikotarpio.

Or. en

17 pakeitimas

1976 m. rinkimų aktas
12 straipsnis

1976 m. rinkimų aktas Pakeitimas

12 straipsnis 12 straipsnis

Europos Parlamentas tikrina Europos 
Parlamento narių įgaliojimus. Tam 
Parlamentas atsižvelgia į valstybių narių 
oficialiai paskelbtus rezultatus ir priima 
sprendimus dėl bet kokių ginčų, kurie gali 
kilti dėl šio akto nuostatų, išskyrus ginčus, 
kylančius dėl nacionalinių nuostatų, su 
kuriomis susijęs Aktas.

Europos Parlamentas tikrina Parlamento 
narių įgaliojimus remdamasis ES rinkimų 
komisijos ir valstybių narių oficialiai 
paskelbtais rezultatais.

Or. en

18 pakeitimas

1976 m. rinkimų aktas
13 straipsnis

                                               
1 Oficialiajame leidinyje paskelbtose Sprendimo 2002/772/EB, Euratomas redakcijose, išskyrus versijas anglų ir 
ispanų kalbomis, nurodyta, kad šis laikotarpis yra vieneri metai.
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1976 m. rinkimų aktas Pakeitimas

13 straipsnis 13 straipsnis
1. Laisva vieta atsiranda, kai dėl 
atsistatydinimo, mirties ar mandato 
netekimo pasibaigia Europos Parlamento 
nario mandatas.

Laisva vieta atsiranda, kai dėl 
atsistatydinimo, mirties ar mandato 
netekimo pasibaigia Europos Parlamento 
nario mandatas.

2. Atsižvelgdama į kitas šio Akto 
nuostatas, kiekviena valstybė narė nustato 
atitinkamą tvarką, kad per 5 straipsnyje 
nurodytą penkerių metų kadenciją 
atsiradusi laisva vieta būtų užimta 
likusiam tos kadencijos laikui.
3. Jei valstybės narės teisėje yra tikslios 
Europos Parlamento mandato netekimą 
reglamentuojančios nuostatos, šis 
mandatas nustoja galioti pagal tas teisines 
nuostatas. Kompetentingos nacionalinės i 
institucijas apie jas praneša Europos 
Parlamentui.
4. Jeigu laisva vieta atsiranda dėl 
atsistatydinimo ar mirties, Europos 
Parlamento pirmininkas nedelsdamas 
apie tai informuoja suinteresuotos 
valstybės narės kompetentingas 
institucijas.

Or. en

19 pakeitimas

1976 m. rinkimų aktas
13a straipsnis (naujas)

1976 m. rinkimų aktas Pakeitimas

13a straipsnis
1. Jeigu Parlamento nariai išrinkti 
valstybėse narėse, atsižvelgdama į kitas 
šio akto nuostatas, kiekviena valstybė 
narė nustato atitinkamą tvarką, kad per 
5 straipsnyje nurodytą penkerių metų 
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kadenciją atsiradusi laisva vieta būtų 
užimta likusiam tos kadencijos laikui.
2. Jeigu valstybės narės teisėje yra tikslios 
toje valstybėje narėje išrinkto Europos 
Parlamento nario mandato netekimą 
reglamentuojančios nuostatos, tas 
mandatas nustoja galioti pagal tas teisines 
nuostatas. Kompetentingos nacionalinės 
institucijos apie jas praneša Europos 
Parlamentui.
3. Jeigu valstybėse narėse išrinkto 
Parlamento nario vieta atsilaisvina dėl 
atsistatydinimo ar mirties, Europos 
Parlamento Pirmininkas nedelsdamas 
apie tai informuoja suinteresuotos 
valstybės narės kompetentingas 
institucijas.

Or. en

(Šioje pataisoje iš dalies atkartotos 1976 m. rinkimų akto 13 straipsnio 2, 3 ir 4 dalių 
formuluotės. Žr. 13 straipsnio pakeitimą.)

20 pakeitimas

1976 m. rinkimų aktas
13b straipsnis (naujas)

1976 m. rinkimų aktas Pakeitimas

13b straipsnis
1. Jeigu Parlamento nariai išrinkti
Europos Sąjungos rinkimų apygardoje, 
atsižvelgdama į kitas šio akto nuostatas, 
rinkimų komisija imasi atitinkamų 
priemonių, kad per 5 straipsnyje nurodytą 
penkerių metų kadenciją atsiradusi laisva 
vieta būtų užimta likusiam tos kadencijos 
laikui.
2. Jei Europos Sąjungos teisėje yra 
tikslios pagal ES masto sąrašą išrinkto 
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Europos Parlamento nario mandato 
netekimą reglamentuojančios nuostatos, 
tas mandatas nustoja galioti pagal tas 
teisines nuostatas. Rinkimų komisija apie 
jas praneša Europos Parlamentui. 
3. Jeigu ES masto sąrašo vieta atsilaisvina 
dėl atsistatydinimo ar mirties, Europos 
Parlamento Pirmininkas nedelsdamas 
apie tai informuoja rinkimų komisiją.

Or. en

21 pakeitimas

1976 m. rinkimų aktas
13c straipsnis (naujas)

1976 m. rinkimų aktas Pakeitimas

13c straipsnis
Europos Parlamentas priima sprendimus 
dėl bet kokių ginčų, kurie gali kilti dėl šio 
akto nuostatų ir kurie yra susiję su 
Europos Sąjungos teise.

Or. en

22 pakeitimas

1976 m. rinkimų aktas
14 straipsnis

1976 m. rinkimų aktas Pakeitimas

14 straipsnis 14 straipsnis
Jeigu būtina priimti priemones šiam aktui 
įgyvendinti, Taryba, pirmiausia 
pasistengusi pasiekti susitarimą su 
Europos Parlamentu taikinimo komitete, 
kurį sudaro Tarybos ir Europos 
Parlamento atstovai, veikdama vieningai
pagal Europos Parlamento pasiūlymą, 

Veikdama kvalifikuotąja balsų dauguma, 
Taryba pagal Europos Parlamento 
pasiūlymą, pasitarusi su Komisija ir 
Parlamentui sutikus, priima priemones 
šiam aktui įgyvendinti
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pasitarusi su Komisija, priima tokias 
priemones.

Or. en

23 pakeitimas

1976 m. rinkimų aktas
15 straipsnis – 2 pastraipa

1976 m. rinkimų aktas Pakeitimas

I ir II priedai yra neatskiriama šio Akto 
dalis.

Išbraukta.

Or. en

24 pakeitimas

1976 m. rinkimų aktas
15 straipsnis – 2a pastraipa (naujas)

1976 m. rinkimų aktas Pakeitimas

Pagal stojimo sutartis šio Akto tekstai 
čekų, bulgarų, estų, vengrų, latvių, 
lietuvių, maltiečių, lenkų, rumunų, 
slovakų ir slovėnų kalbomis taip pat yra 
autentiški.

Or. en

25 pakeitimas

1976 m. rinkimų aktas
I PRIEDAS

1976 m. rinkimų aktas Pakeitimas

I PRIEDAS Išbraukta.
Jungtinė Karalystė taiko šio akto 
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nuostatas tik Jungtinės Karalystės 
atžvilgiu.

Or. en

26 pakeitimas

1976 m. rinkimų aktas
II PRIEDAS

1976 m. rinkimų aktas Pakeitimas

II PRIEDAS Išbraukta.
Deklaracija dėl 14 straipsnio

Dėl tvarkos, kurios turi laikytis taikinimo 
komitetas, susitarta taikyti 1975 m. kovo 4 
d. Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos jungtinėje deklaracijoje1

nustatytos tvarkos 5, 6 ir 7 dalių 
nuostatomis.

Or. en

                                               
1 OL C 89, 1975 4 22, p. 1.
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II PRIEDAS – Prie 1976 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimo pridėto Akto dėl 
atstovų į Europos Parlamentą rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų 

teise ir paskesnių jo pakeitimų suvestinė redakcija

AKTAS1

dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise

1 straipsnis

1. Kiekvienoje valstybėje narėje Europos Parlamento nariai renkami remiantis 
proporcingu atstovavimu, taikant kandidatų sąrašo arba vieno perleidžiamo balso sistemą.

2. Valstybės narės gali leisti balsuoti pagal pirmenybinio sąrašo sistemą laikantis jų 
priimtos tvarkos.

3. Rinkimai vyksta remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise, yra laisvi ir slapti.

2 straipsnis

Atsižvelgdama į savo ypatingą nacionalinę padėtį, kiekviena valstybė narė gali sudaryti 
rinkimų į Europos Parlamentą rinkimų apygardas arba kitaip padalyti savo rinkimų teritoriją 
iš esmės nepažeisdama proporcinio balsavimo sistemos pobūdžio.

3 straipsnis

Valstybės narės gali nustatyti minimalią vietų pasiskirstymo ribą. Nacionaliniu lygiu ši riba 
negali viršyti 5 % atiduotų balsų.

4 straipsnis

Kiekviena valstybė narė gali nustatyti kandidatų kampanijos išlaidų ribas.

5 straipsnis

1. Penkerių metų kadencija, kuriai išrenkami Europos Parlamento nariai, prasideda 
prasidėjus pirmajai po kiekvienų rinkimų sesijai.

                                               
1 NB: šis dokumentas – suvestinė redakcija, kurią parengė Europos Parlamento Teisės tarnyba, remdamasi 
AKTU dėl atstovų į Europos Parlamentą rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise (OL L 278, 
1976 10 8, p. 5) su pakeitimais, padarytais Sprendimu 93/81/Euratomas, EAPB, EEB, keičiančiu Aktą dėl 
atstovų į Europos Parlamentą rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise, pridėtą prie 1976 m. rugsėjo 
20 d. Tarybos sprendimo 76/787/EAPB, EEB, Euratomas (OL L 33, 1993 2 9, p. 15), ir 2002 m. birželio 25 d. ir 
rugsėjo 23 d. Tarybos sprendimu 2002/772/EB, Euratomas (OL L 283, 2002 10 21, p. 1). Ji skiriasi nuo Europos 
Sąjungos oficialių leidinių biuro parengtos suvestinės redakcijos (CONSLEG. 1976X1008-23/09/2002) dviem 
atžvilgiais: ji papildyta 6 straipsnio 1 dalies įtrauka „ – Regionų komiteto“, padaryta atsižvelgiant į Amsterdamo 
sutarties (OL C 340, 1997 11 10) 5 straipsnį, ir jos straipsniai bei priedai iš naujo sunumeruoti pagal Tarybos 
sprendimo 2002/772/EB, Euratomas, 2 straipsnio 1 dalies nuostatas.
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Ji gali būti pratęsta arba sutrumpinta pagal 10 straipsnio 2 dalies antrosios pastraipos 
nuostatas.

2. Kiekvieno nario kadencija prasideda ir baigiasi tuo pat metu, kaip ir 1 dalyje nurodytas 
laikotarpis.

6 straipsnis

1. Europos Parlamento nariai balsuoja individualiai ir asmeniškai. Jie negali būti varžomi 
jokių nurodymų ir negali turėti įpareigojančio mandato.

2. Europos Parlamento nariai naudojasi privilegijomis ir imunitetais, taikytinais jiems 
remiantis 1965 m. balandžio 8 d. Protokolu dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų.

7 straipsnis

1. Europos Parlamento narių pareigos yra nesuderinamos su šiomis pareigomis:

 valstybės narės vyriausybės nario,

 Europos Bendrijų Komisijos nario,

 teisėjo, generalinio advokato arba registratoriaus Europos Bendrijų Teisingumo Teisme 
arba Pirmosios instancijos teisme,

 Europos centrinio banko Vykdomosios valdybos nario,

 Europos Bendrijų Audito Rūmų nario,

 Europos Bendrijų ombudsmeno,

 Europos bendrijos ir Europos atominės energijos bendrijos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komiteto nario,

 Regionų komiteto nario,

 komitetų ar kitų įstaigų, kurios įsteigtos pagal Europos bendrijos ir Europos atominės 
energijos bendrijos steigimo sutartis, kad valdytų Bendrijų lėšas arba atliktų nuolatinę 
tiesioginę administracinę užduotį, nario,

 Europos investicijų banko direktorių valdybos, valdymo komiteto arba personalo nario,

 Europos Bendrijų institucijose ar prie jų veikiančiose specializuotose įstaigose arba 
Europos centriniame banke oficialiais pareigas einančio pareigūno ar tarnautojo.

2. Nuo 2004 m. Europos Parlamento rinkimų Europos Parlamento narių pareigos yra 
nesuderinamos su nacionalinio parlamento nario pareigomis.
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Nukrypstant nuo šios taisyklės ir nepažeidžiant 3 dalies:

 Airijos nacionalinio parlamento nariai, išrinkti į Europos Parlamentą per vėlesnius 
rinkimus, gali turėti dvigubą mandatą iki kitų rinkimų į Airijos nacionalinį parlamentą;
tuo laiku taikoma šios dalies pirmoji pastraipa;

 Jungtinės Karalystės Parlamento nariai, kurie kartu yra Europos Parlamento nariai, 
penkerių metų kadencijos, prasidėjusios iki 2004 m. rinkimų į Europos Parlamentą, metu 
gali turėti dvigubą mandatą iki 2009 m. rinkimų į Europos Parlamentą; tuo laiku taikoma 
šios dalies pirmoji pastraipa.

3. Be to, 8 straipsnyje nustatytomis aplinkybėmis kiekviena valstybė narė gali išplėsti su 
nesuderinamumu susijusias nacionalinio lygmens taisykles.

4. Europos Parlamento nariai, kuriems per 5 straipsnyje nurodytą penkerių metų laikotarpį
tampa taikytinos 1, 2 ir 3 dalių nuostatos, pakeičiami pagal 13 straipsnio nuostatas.

8 straipsnis

Remiantis šio Akto nuostatomis, rinkimų procedūrą kiekvienoje valstybėje narėje 
reglamentuoja jos nacionalinės nuostatos.

Šios nacionalinės nuostatos, kuriose prireikus gali būti atsižvelgta į ypatingą padėtį valstybėse 
narėse, nepažeidžia iš esmės proporcinio balsavimo sistemos pobūdžio.

9 straipsnis

Joks asmuo per tuos pačius Europos Parlamento narių rinkimus negali balsuoti daugiau kaip 
vieną kartą.

10 straipsnis

1. Rinkimai į Europos Parlamentą vyksta kiekvienos valstybės narės nustatytą dieną ir 
nustatytu laiku; visose valstybėse narėse ši data nustatoma tuo pat laikotarpiu nuo 
ketvirtadienio ryto iki kito sekmadienio.

2. Valstybės narės negali oficialiai paskelbti savo balsų skaičiavimo rezultatų, kol baigsis 
balsavimas valstybėje narėje, kurios rinkėjai paskutiniai balsuoja per 1 dalyje nurodytą 
laikotarpį.

11 straipsnis

1. Pasitarusi su Europos Parlamentu, Taryba, veikdama vieningai, nustato rinkimų 
laikotarpį pirmiesiems rinkimams.

2. Paskesni rinkimai vyksta atitinkamu laikotarpiu paskutiniais 5 straipsnyje nurodyto 
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penkerių metų laikotarpiu metais.

Jeigu tuo laikotarpiu neįmanoma surengti rinkimų Bendrijoje, Taryba, pasitarusi su Europos 
Parlamentu, likus ne mažiau kaip mėnesiui1 iki 5 straipsnyje nurodytos penkerių metų 
kadencijos pabaigos vieningai nustato kitą rinkimų laikotarpį, kuris turi būti ne anksčiau kaip 
du mėnesiai iki laikotarpio, nustatyto pagal ankstesnės pastraipos nuostatas, arba ne vėliau 
kaip mėnuo po to laikotarpio.

3. Nepažeidžiant Europos bendrijos steigimo sutarties 196 straipsnio ir Europos atominės 
energijos bendrijos steigimo sutarties 109 straipsnio, Europos Parlamentas nekviečiamas 
susirenka pirmą antradienį praėjus mėnesiui nuo rinkimų laikotarpio pabaigos.

4. Europos Parlamento įgaliojimai baigiasi prasidėjus pirmajam naujojo Europos 
Parlamento posėdžiui.

12 straipsnis

Europos Parlamentas tikrina Europos Parlamento narių įgaliojimus. Tam Parlamentas 
atsižvelgia į valstybių narių oficialiai paskelbtus rezultatus ir priima sprendimus dėl bet kokių 
ginčų, kurie gali kilti dėl šio akto nuostatų, išskyrus ginčus, kylančius dėl nacionalinių 
nuostatų, susijusių su Aktu.

13 straipsnis

1. Laisva vieta atsiranda, kai dėl atsistatydinimo, mirties ar mandato netekimo pasibaigia 
Europos Parlamento nario mandatas.

2. Atsižvelgdama į kitas šio Akto nuostatas, kiekviena valstybė narė nustato atitinkamą 
tvarką, kad per 5 straipsnyje nurodytą penkerių metų kadenciją atsiradusi laisva vieta būtų 
užimta likusiam tos kadencijos laikui.

3. 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.

4. Jeigu laisva vieta atsiranda dėl atsistatydinimo ar mirties, Europos Parlamento 
Pirmininkas nedelsdamas apie tai informuoja suinteresuotos valstybės narės kompetentingas 
institucijas.

14 straipsnis

Jeigu būtina priimti priemones šiam aktui įgyvendinti, Taryba, pirmiausia pasistengusi 
pasiekti susitarimą su Europos Parlamentu taikinimo komitete, kurį sudaro Tarybos ir 
Europos Parlamento atstovai, veikdama vieningai pagal Europos Parlamento pasiūlymą, 
pasitarusi su Komisija, priima tokias priemones.
                                               
1 Oficialiajame leidinyje paskelbtose Sprendimo 2002/772/EB, Euratomas, redakcijose, išskyrus versijas anglų ir 
ispanų kalbomis, nurodyta, kad šis laikotarpis yra vieneri metai.
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15 straipsnis

Šis Aktas yra sudarytas airių, anglų, danų, graikų, ispanų, italų, olandų, portugalų, prancūzų, 
suomių, švedų ir vokiečių kalbomis, visi tekstai yra autentiški.

I ir II priedai yra neatskiriama šio Akto dalis.

16 straipsnis

Šio akto nuostatos įsigalioja pirmą kito mėnesio dieną po to, kai bus gautas paskutinis iš 
sprendime nurodytų pranešimų.

Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende september nitten hundrede og seksoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten September neunzehnhundert-sechsundsiebzig.

Priimta tūkstantis devyni šimtai septyniasdešimt šeštųjų metų rugsėjo dvidešimtą dieną 
Briuselyje.

Fait à Bruxelles, le vingt septembre mil neuf cent soixante-seize.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an fichiú lá de mhí Mhéan Fómhair, míle naoi gcéad seachtó a 
sé.

Fatto a Bruxelles, addì venti settembre millenovecentosettantasei.

Gedaan te Brussel, de twintigste september negentienhonderd zesenze-ventig.

I PRIEDAS

Jungtinė Karalystė taiko šio akto nuostatas tik Jungtinės Karalystės atžvilgiu.

II PRIEDAS

Deklaracija dėl 14 straipsnio

Dėl tvarkos, kurios turi laikytis taikinimo komitetas, susitarta taikyti 1975 m. kovo 4 d. 
Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos jungtinėje deklaracijoje1 nustatytos tvarkos 5, 6 ir 
7 dalių nuostatas.

                                               
1 OL C 89, 1975 4 22, p. 1.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Ištakos

Remiantis visuotine rinkimų teise tiesiogiai išrinktas Europos Parlamentas – pagrindinė
Europos Sąjungos konstitucinę tvarką išreiškianti struktūra. Jau 1951 m. Paryžiaus sutartyje 
dėl Europos anglių ir plieno bendrijos 20 straipsnyje numatyta įsteigti Asamblėją, kurią 
sudarytų „į Bendriją susibūrusių valstybių tautų atstovai“. 21 straipsnio 3 dalyje nustatyta:

Asamblėja parengia pasiūlymus dėl rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų 
teise pagal visose valstybėse narėse taikomą vienodą tvarką.

Taryba, spręsdama vieningai, nustato atitinkamas nuostatas, kurias ji rekomenduoja 
valstybėms narėms priimti pagal savo konstitucines nuostatas.

Tokia pat nuostata priimta Romos sutarties (1957 m.), kuria įsteigta Europos ekonominė 
bendrija1, 138 straipsnio 3 dalyje.

EAPB bendroji asamblėja jau 1954 m. paragino įgyvendinti šią nuostatą2. 1960 m. Europos 
Parlamentinė Asamblėja parengė Konvencijos dėl tiesioginių rinkimų įvedimo projektą, kurį 
pateikė Tarybai svarstyti3. Tačiau šiuo klausimu nebuvo padaryta jokios pažangos iki 1969 m. 
gruodžio mėnesio, kai Hagos viršūnių susitikimas sugrąžino jį į Tarybos darbotvarkę. G. 
Vedelio pranešime (1972 m.), kuris buvo parengtas pagal Europos Komisijos įgaliojimą, 
rekomenduota greitai įgyvendinti Sutarties nuostatą dėl tiesioginių rinkimų4. G. Vedelis
pasiūlė, kad sąvoka „vienoda rinkimų tvarka“ nebūtinai turėtų reikšti, kad visiškas rinkimų 
vienodumas turi būti pasiektas per vieną žingsnį: Parlamentas galėtų pereiti prie bendro 
rinkimų teisės akto, kai, įvykus pirmiesiems jo tiesioginiams rinkimams, įgis papildomo 
teisėtumo.

1974 m. gruodžio mėn. Paryžiuje vykusiame susitikime, kuriam pirmininkavo Valéry Giscard 
d’Estaingas, vyriausybių vadovai priėmė principinį sprendimą surengti tiesioginius rinkimus 
„kuo greičiau <…> bet kuriuo metu 1978 m. arba po jų“5. Tai papildė jų sprendimą 
pertvarkyti savo ad hoc viršūnių susitikimus į formaliąją Europos Vadovų Tarybą.

Europos Parlamentas jau buvo pradėjęs darbą, siekdamas iš naujo peržiūrėti 1960 m. 
konvencijos projektą. M. Patijno pranešime pasiūlyta tiesiogiai rinkti Parlamentą penkerių 
metų kadencijai6. Visų pirma būtų taikomos nacionalinės rinkimų sistemos, bet tik 
pereinamuoju laikotarpiu, kol bus įvesta vienodesnė rinkimų sistema, kurią, kaip manoma, 
bus spėta parengti antriesiems rinkimams. Balsavimas vyktų visoje Bendrijoje per tas pačias 
                                               
1 T. p. Euratomo sutarties 108 straipsnio 3 dalis. 
2 P. H. Teitgeno pranešimas, Politinių reikalų ir užsienio santykių komitetas, dokumentas Nr. 5 1954/1955, ir 
1954 m. gruodžio 2 d. priimta Bendrosios Asamblėjos rezoliucija dėl Bendrosios asamblėjos galių ir jų 
panaudojimo; EAPB, OL, 1954 12 11.
3 Dehousse pranešimas, OL 37, 1960 6 2.
4 Darbo grupės, nagrinėjančios Europos Parlamento galių išplėtimo klausimą, pranešimas, Europos Bendrijų 
biuletenis, priedas Nr. 4/72.
5 Vyriausybių vadovų komunikato 12 punktas, Paryžius, 1974 m. gruodžio 9–10 d. Jungtinė Karalystė ir Danija 
laikėsi savo pozicijų. Europos Vadovų Taryba patvirtino šį sprendimą Romoje kitą gruodžio mėnesį.
6 M. Patijno pranešimas, priimtas 1975 m. sausio 14 d.; OL C 32, 1975 2 11.
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tris dienas. Dvigubi parlamento mandatai būtų leidžiami, bet neskatinami. Sutartas EB 
lygmens pareigybių, laikomų nesuderinamomis su Europos Parlamento mandatu, sąrašas. 
355 vietos (tuomet devynioms valstybėms narėms) būtų proporcingai paskirstytos taip: 
71 vieta Vokietijai, 67 Jungtinei Karalystei, 66 Italijai, 65 Prancūzijai, 27 Nyderlandams, 
23 Belgijai, 17 Danijai, 13 Airijai ir 6 Liuksemburgui. Naujai išrinktų EP narių privilegijos ir 
imunitetai būtų tokie pat, kaip ir jų nacionalinių atitikmenų. Nacionalinė nuožiūra taip pat 
būtų taikoma tinkamam rinkėjų ir kandidatų amžiui, laisvų vietų užpildymui, politinėms 
partijoms taikytinoms taisyklėms ir EP nariams taikytinoms sąlygoms. Parlamentas spręstų 
dėl narių įgaliojimų tikrinimo, kol įsigaliotų vienoda rinkimų tvarka.

M. Patijno pranešimas pasirodė esąs pakankamai pragmatiškas, kad valstybės narės remtųsi 
juo derybose Taryboje. Didelę kliūtį susitarimui, kaip ir anksčiau, sudarė Didžiosios 
Britanijos vyriausybės atsisakymas priimti proporcinio pobūdžio rinkimų sistemą, pagal kurią 
Europos Parlamente gautų vietų skaičius apskritai derėtų su į rinkimų urną įmestų biuletenių 
skaičiumi. Nors vienodos rinkimų tvarkos stoka tuo metu sukėlė didelį nusivylimą, žvelgiant 
atgal, Parlamentas buvo visiškai teisus, kad reikėtų pirmiausia sutelkti dėmesį į tiesioginių 
rinkimų įvedimą ir atidėti sistemos tobulinimą vėlesniam laikui.

Pagaliau tiesioginiai rinkimai

1976 m. rugsėjo 20 d. Taryba pasiekė susitarimą dėl Akto dėl atstovų į Europos Parlamentą 
rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise. Aktas, kuris turi pirminės teisės akto 
statusą ir kurį turėjo ratifikuoti kiekvieną valstybė narė, buvo pridėtas prie sprendimo1.

Taryba įsteigė 410 deputatų rūmus (tuomet devynioms valstybėms narėms), kuriuose 
keturioms didžiausioms valstybėms suteikta po vienodą vietų skaičių. Nors buvo pakartotinai 
iškeltas tikslas ateityje įvesti vienodą rinkimų tvarką, nebuvo nustatyta jokio tvarkaraščio 
šiam tikslui pasiekti. Balsavimas turėjo vykti laikotarpiu tarp ketvirtadienio ir sekmadienio. 
Kol bus parengta vienoda rinkimų tvarka, Parlamentui tikrinant išrinktųjų įgaliojimus būtų 
atsižvelgiama į kiekvienos valstybės narės paskelbtus savo oficialius rezultatus. Parlamente 
buvo nustatyta derinimo procedūra detalėms sureguliuoti2. Po tam tikro atidėliojimo pirmieji 
rinkimai į Europos Parlamento įvyko 1979 m. birželio mėnesį.

Naujai išrinktas Parlamentas netrukus ėmėsi klausimo, kaip pertvarkyti 1976 m. aktą į 
vienodą rinkimų tvarką. Rengiant C. Seitlingerio pranešimą dėmesys buvo sutelktas į 
proporcinio atstovavimo išplėtimo klausimą3. Jame pasiūlyta sudaryti daugiamandates
rinkimų apygardas, kuriose būtų išrenkama 3–15 EP narių, paskirstant vietas pagal Dhondto 
sistemą, ir numatyta pirmenybinio balsavimo už atskirus sąrašų kandidatus galimybė. 
Pranešime pažymėta, kad remiantis „ypatingais geografiniais ar etniniais veiksniais“ galėtų 
būti nukrypimų nuo normos. C. Seitlingeris taip pat bandė primygtinai reikalauti, kad vienos 
valstybės narės piliečiams, gyvenantiems kitoje valstybėje narėje ilgiau kaip penkerius metus, 
turėtų būti suteikta teisė balsuoti jų gyvenamosios vietos šalyje. Pasiūlyta sutrumpinti 
balsavimo laikotarpį iki dviejų dienų (sekmadienio ir pirmadienio). Tačiau atsižvelgus į 
                                               
1 Tarybos sprendimas 76/787/EAPB, EEB, Euratomas; OL L 278, 1976 10 8.
2 Jungtinė Karalystė ir Danija pridėjo deklaracijas dėl savo užsienio teritorijų, o Vokietija – dar vieną dėl 
Berlyno.
3 C. Seitlingerio pranešimas, priimtas 1982 m. kovo 10 d. 158 balsais už, 77 balsais prieš, 27 susilaikius; 
OL C 87, 1982 4 5. Dar žr. kritinę Teisės reikalų komiteto nuomonę (pranešėjas Francescopaolo 
D’Angelosante).
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bendrąją politinę padėtį Bendrijoje ir Didžiajai Britanijai tebeatsisakant atsisakyti savo 
paprastosios daugumos sistemos vienmandatėse rinkimų apygardose, Taryboje nebuvo 
įmanoma padaryti jokios pažangos.

Panašus buvo ir Reinholdo Bockleto, per kitą – 1984–1989 m. – kadenciją paskirto pranešėjo 
šiuo klausimu, likimas. Jo pastangas sužlugdė Didžiosios Britanijos sudaryta kliūtis. 
Nepakako sumanumo, kad proporcinės ir neproporcinės rinkimų sistemos būtų sujungtos į 
vieną sistemą, kurią būtų galima patikimai vadinti „vienoda“ ir dėl kurios kartu sutartų 
Parlamentas arba Taryba.

Griuvus Berlyno sienai ir Rytų Vokietijai prisijungus prie Bendrijos, atsirado būtinybė 
persvarstyti Vokietijos deputatų Europos Parlamente skaičių. Po 1989 m. rinkimų Karel De 
Guchtas buvo paskirtas pranešėju šiais klausimais. Jis sėkmingai parengė du „tarpinius 
pranešimus“, kurie pajudino šiuos reikalus. Pirmajame pranešime K. De Guchtas atkartojo 
ankstesnį Parlamento pasiūlymą naudoti Dhondto sistemą1. Susirūpinęs rinkėjų aktyvumo 
mažėjimu 1984 ir 1989 m., jis papildė debatus klausimu, kaip reikėtų tvarkyti ir finansuoti 
rinkimų į Europos Parlamentą kampaniją. Antrajame pranešime K. De Guchtas pasiūlė, kad 
suvienytai Vokietijai tenkantis vietų skaičius turėtų būti padidintas iki 99, o Prancūzijai, 
Italijai ir Jungtinei Karalystei liktų po 87 vietas2. Galiausiai K. De Guchtas pasiūlė papildomą 
sistemą, pagal kurią narius į du trečdalius Didžiajai Britanijai skirtų vietų būtų galima išrinkti 
paprastąja dauguma vienmandatėse rinkimų apygardose, bet likęs trečdalis būtų proporcingai 
paskirstytas pagal bendrą kiekvienos partijos gautų balsų skaičių.

Vis dėlto, nepaisant Parlamento pastangų, galiausiai įveikti aklavietę dėl rinkimų sistemos 
tapo įmanoma Jungtinėje Karalystėje 1997 m. gegužės mėnesį išrinkus leiboristų vyriausybę, 
ir prie šio klausimo taip pat prisidėjo liberaldemokratai. 1999 m. rinkimams Didžiojoje 
Britanijoje įvesta regioninio proporcinio atstovavimo uždaro sąrašo sistema3. Panašios 
reformos įgyvendintos ir Prancūzijoje – tinkamu laiku prieš 2004 m. rinkimus.

Naudingi Sutarties pakeitimai

O Mastrichto sutartyje (1992 m.) drąsiai žengta į priekį Europos Sąjungos pilietybės srityje. 
8b straipsnio 2 dalyje nustatyta:

… 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, Taryba vieningai 
turi priimti; šios nuostatos gali numatyti nukrypimus, kai jie yra pateisinami dėl 
valstybei narei būdingų problemų4.

                                               
1 K. De Guchto pranešimas, priimtas 1991 m. spalio 10 d. 150 balsais už, 26 balsais prieš, 30 susilaikius; 
OL C 280, 1991 10 28.
2 K. De Guchto pranešimas, priimtas 1993 m. kovo 10 d. 207 balsais už, 79 balsais prieš, 19 susilaikius; 
OL C 115, 1993 4 26.
3 Šiaurės Airijoje nuo 1979 m. taikyta vieno perleidžiamo balso sistema, nes itin reikėjo atspindėti mažumų 
nuomonę provincijoje. 1999 m. į Parlamentą buvo išrinkti 10 liberaldemokratų, 2 žaliųjų partijos, 2 „Plaid 
Cymru“ ir 3 UKIP atstovai, tai parodė proporcinio atstovavimo svarbą Europos Parlamento įteisinimui.
4 Vėliau – Europos bendrijos steigimo sutarties (EBSS) 19 straipsnio 2 dalis. Mastrichto sutartyje pareikalauta 
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Tai sudarė naudingą teisinį pagrindą imtis priemonių siekiant skatinti transnacionalinės 
rinkimų politikos plėtrą ir didinti piliečių dalyvavimą.

Kartu Mastrichto sutartyje pakeistas 138 straipsnis, kad Parlamentui būtų suteikta pritarimo 
Tarybos pasiūlymui dėl vienodos rinkimų tvarkos teisė. Joje taip pat įvestas naujas 
138a straipsnis, kuriame nustatyta:

Europos masto politinės partijos yra svarbus Sąjungos integracijos veiksnys. Jos 
prisideda prie Sąjungos piliečių europietiško sąmoningumo ugdymo ir padeda 
išreikšti Sąjungos piliečių politinę valią.

Tony Blairo pergalė 1997 m. gegužės mėn. buvo palanki baigiamiesiems Tarpvyriausybinės 
konferencijos etapams, kuriuos užbaigus pasirašyta Amsterdamo sutartis. Pirma, naujojoje 
sutartyje Parlamento dydis apribotas 700 narių numatant 99 vietas Vokietijai ir po 87 vietas 
Prancūzijai, Italijai ir Jungtinei Karalystei1. Be to, joje taip pat numatyta ši nauja, sunkiai 
suvokiama sąlyga:

Darant šios dalies pakeitimus, valstybėse narėse renkamų atstovų skaičius turi 
užtikrinti atitinkamą į Bendriją susibūrusių valstybių tautų atstovavimą.

Trečia, Amsterdamo sutartyje įterpta nauja pastraipa, kurioje nustatyta, jog Parlamento 
kadencija yra penkeri metai2. Ketvirta, naujojoje sutartyje 190 straipsnio 4 dalis (anksčiau 
138 straipsnio 3 dalis) pakeista 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 principus3.

Šis pakeitimas parodė pragmatiškesnį Parlamento požiūrį, kaip aiškiai pareikšta K. De Guchto 
pranešime. Visų pirma, pakeitimu Airijai būtų leista tebenaudoti vieno perleidžiamo balso 
(VPB) sistemą vietoj didžiausios vidutinių sąrašų sistemos.

Galiausiai Amsterdamo sutartyje naudingai pridėta nauja 190 straipsnio 5 dalis:

Europos Parlamentas, paprašęs Komisijos nuomonės ir vieningai pritarus Tarybai, 
patvirtina nuostatus ir bendras sąlygas, reglamentuojančias jo narių pareigas.

G. Anastassopouloso pranešimas

Iš karto po Amsterdamo sutarties pasirašymo 1997 m. Institucinių reikalų komitetas paskyrė 
Parlamento Pirmininko pavaduotoją Georgios Anastassopoulosą savo pranešėju rinkimų 
tvarkos klausimais. Jo užduotis buvo išsiaiškinti, ar remiantis persvarstyta 190 straipsnio 
4 dalimi būtų galima suderinti naują pasiūlymą, t. y. ar „visoms valstybėms narėms bendri 
principai“ sudaro geresnį pagrindą vienodumui nei „visose valstybėse narėse taikoma 
vienoda tvarka“.

G. Anastassopoulosas nustatė, kad valstybės narės „labai plačiai pritaria“ daugybei bendrų 
                                                                                                                                                  
persvarstyti 1976 m. aktą Tarybos sprendime 93/81; OL L 33, 1993 2 9.
1 138 straipsnio 2 dalis, paskui – 190 straipsnio 2 dalis.
2 Šioje nuostatoje, kuri tapo 190 straipsnio 3 dalimi, paprasčiausiai susistemintos 1976 m. akto nuostatos.
3 Paryškinta pranešėjo.
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principų, ypač proporcinio atstovavimo. Jis atsisakė idėjos bandyti vienodu būdu sudaryti 
teritorines rinkimų apygardas, bet primygtinai reikalavo, kad jos būtų sudarytos daugiau kaip 
20 mln. gyventojų turinčiose valstybėse. Visų pirma jis iškėlė klausimą, ar nuo 2009 m. 
rinkimų būtų galima išdalyti dalį vietų – jis pasiūlė 10 % - proporcingai pagal 
transnacionalinius sąrašus (subalansuotus lyčių atžvilgiu). Nacionalinių rinkiminių slenksčių 
nustatymas turėtų likti neprivalomas. Siekiant skatinti dalyvavimą, reikėtų skatinti 
pirmenybinį balsavimą. Dvigubi parlamento mandatai būtų uždrausti. Jis pasiūlė perkelti 
rinkimus iš birželio į gegužės mėnesį (kad būtų išvengta vasaros atostogų Šiaurės šalyse) ir 
sutrumpinti pačiam balsavimui skirtą laiką iki ne daugiau kaip dviejų dienų. 1998 m. liepos 
15 d. Parlamentas priėmė toli siekiantį G. Anastassopouloso pranešimą 355 balsais už, 
146 balsais prieš, 39 susilaikius1.

2002 m. Taryba pakeitė 1976 m. aktą, siekdama susisteminti proporcinio atstovavimo sąvokos 
įvedimą visame tekste, aiškiai leisti taikyti vieno perleidžiamo balso sistemą ir pirmenybinį 
balsavimą, pasirūpinti teritorinių rinkimų apygardų kūrimui, nustatyti didžiausią 5 % 
rinkiminį slenkstį, palaipsniui likviduoti dvigubą mandatą ir leisti taikyti nacionalinės teisės 
aktus mandatų netekimui ir laisvų vietų užpildymui2. Drąsesnių Parlamento Pirmininko 
pavaduotojo G. Anastassopouloso pranešime pateiktų pasiūlymų Taryba nepriėmė3.

Nicos sutartis, Lekeno deklaracija ir Konventas

Parlamentui nepavyko iškelti savo rinkimų tvarkos klausimo Nicos tarpvyriausybinėje 
konferencijoje. Vietoj to baigiamieji TVK etapai 2000 m. gruodžio mėn. pasižymėjo aršiais 
ginčais dėl vietų perskirstymo Parlamente. Galiausiai nuspręsta, kad 2004–2009 m. 
kadencijos Parlamentas (tuomet dvidešimt penkių valstybių narių) padidės iki 732 vietų: 
Vokietija išsaugojo 99 vietas, Prancūzija, Italija ir Jungtinė Karalystė išlaikė po 78 vietas, o 
Ispanija ir Lenkija turėjo po 54 vietas. (Vėliau, įstojus Bulgarijai ir Rumunijai, sutarta, kad 
nuo 2009 m. bus 736 vietos: vėlgi, Vokietija turėjo išsaugoti 99 vietas, Prancūzijos, Italijos ir 
Jungtinės Karalystės vietų skaičius turėjo sumažėti iki 72 kiekvienai, o Ispanijos ir Lenkijos –
iki 50 kiekvienai.)

Nicos sutartyje 190 straipsnio 5 dalis pakeista taip:

Europos Parlamentas, paprašęs Komisijos nuomonės ir kvalifikuotąja balsų 
dauguma pritarus Tarybai, patvirtina nuostatus ir bendras sąlygas, 
reglamentuojančias jo narių pareigas. Visoms su narių arba buvusių narių 
apmokestinimu susijusioms taisyklėms ar sąlygoms patvirtinti reikalingas Tarybos 
balsų vieningumas4.

Pakeistas 191 straipsnis, siekiant sudaryti teisinį pagrindą Europos politinių partijų statutui 
sukurti. Taryba buvo įgaliota nustatyti reglamentus, Europos lygmeniu reglamentuojančius 
politines partijas, ypač jų finansavimo taisykles, priimant bendrą sprendimą su Parlamentu.

                                               
1 OL C 292, 1998 9 21; Parlamento rezoliucija pateikta Aiškinamosios dalies I priede.
2 2002 m. birželio 25 d. ir rugsėjo 23 d. Tarybos sprendimas, iš dalies keičiantis Aktą dėl atstovų į Europos 
Parlamentą rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise; OL L 283, 2002 10 21.
3 Dėl viso pranešimo žr. Dr. George N. Anastassopouloso pranešimą „Debatai dėl Europos Parlamento narių 
rinkimo sistemos“, EP nario prof. Dimitris Th. Tsatsoso pratarmė, Atėnai ir Briuselis, 2002 m.
4 Paryškinta pranešėjo.
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Atsigaunant po Nicos sutarties sukelto nusivylimo, 2001 m. gruodžio mėn. Lekeno 
deklaracijoje iškelta įvairių susijusių klausimų apie būsimą Europos Parlamento vaidmenį. 
„Ar reikėtų stiprinti Europos Parlamento vaidmenį? Ar turėtume išplėsti bendrų sprendimų 
priėmimo teisę, ar ne? Ar reikėtų persvarstyti būdą, kaip mes renkame Europos Parlamento 
narius? Ar reikėtų sukurti Europos masto rinkimų apygardą ar rinkimų apygardos tebeturėtų 
būti nustatomos nacionaliniu lygiu? Ar dvi sistemos gali būti sujungtos?“ Tačiau reikia 
pripažinti, kad Konstituciniam konventui svarstant šiuos klausimus rinkimų sistemai teikiama 
pirmenybė buvo mažesnė nei pirmenybė, teikiama Parlamento galių ir jo vietos 
tarpinstituciniame balanse klausimams1.

Konventas gana išmintingai pasiūlė, kad rinkimų sistemai turėtų būti taikomas Tarybos, kuri
veiktų vieningai pagal Parlamento pasiūlymą ir Parlamentui sutikus, teisės aktas arba 
pagrindų įstatymas2. Kalbant apie Parlamento formą, Konventas pasiūlė, kad sprendimą dėl 
pasiūlymo, kurį pateiktų Parlamentas ir Parlamentui sutikus, vienbalsiai priimtų Europos 
Vadovų Taryba. Dydis buvo apribotas 736 vietomis. „Europos piliečiams mažėjančia tvarka 
atstovaujama proporcingai mažinant narių skaičių iki minimalios keturių kandidatų iš 
kiekvienos valstybės ribos“3. Be to, Pagrindinių teisių chartija, kurios 39 straipsnyje nustatyta 
kiekvieno piliečio teisė balsuoti rinkimuose į Europos Parlamentą arba būti kandidatu 
valstybėje narėje, kurioje jis (ji) gyvena, tokiomis pat sąlygomis kaip ir tos valstybės piliečiai, 
turėjo tapti privaloma

2003–2004 m. TVK, kuri pratęsė Konvento darbą, nepadarė jokių tvarkos pakeitimų, bet 
pritaikė atitinkamą sąlygą (dabar I-20 straipsnio 2 dalis) taip:

Europos Parlamentą sudaro Sąjungos piliečių atstovai. Jų skaičius neviršija septynių 
šimtų penkiasdešimties. Piliečiams mažėjančia tvarka atstovaujama proporcingai 
mažinant narių skaičių iki minimalios šešių narių iš kiekvienos valstybės ribos. Nė 
vienai valstybei narei neskiriama daugiau kaip devyniasdešimt šešios vietos.

Tai gana panašu į pasiūlymą, kurį Mastrichto susitikime pateikė Vokietija, bet kuris tuo metu 
buvo atmestas. Pareikšta, kad istorinės formuluotės pakeitimo – iš „į Bendriją susibūrusių 
valstybių tautų … atstovai“ į „Sąjungos piliečių atstovai“ – svarba, kai kurių stebėtojų 
nuomone, nuėjo niekais. Nors nemanoma, kad sąvoka „tautos“ turi kokią nors tikslią teisinę 
reikšmę dabartinėje Sutartyje, jos pakeitimas į sąvoką „piliečiai“ nebuvo atsitiktinis: iš tiesų, 
ES piliečio sąvokos iškilimas buvo pabrėžtas kitose Konstitucinės sutarties nuostatose4. O 
Parlamento atstovai Konvente ir paskesnėse TVK tikėjosi, kad šis pokytis paskatins tolesnę 
transnacionalinės politikos plėtrą ir bus plačiau pripažinta ponacionalinė politinė erdvė. 

Lisabonos sutartis

Naujausia „svarstymo laikotarpio“ istorija ir Lisabonos sutarties sąlygų aptarimas labiau 
pažįstamas. Nors rinkimų tvarkos klausimas pakartotinai derantis dėl Konstitucinės sutarties 
nesutarimų nesukėlė, jų sukėlė pasiūlymas perskirstyti vietas Parlamente, kuris bus išrinktas 
                                               
1 Pranešėjas buvo Konvento dėl Europos ateities (2002–2003 m.) narys ir vienas iš trijų Parlamento atstovų 
2007 m. TVK.
2 Sutarties dėl Konstitucijos Europai projekto (2003 m.) projekto III-232 straipsnis.
3 Sutarties dėl Konstitucijos Europai projekto (2003 m.) I-19 straipsnio 2 dalis.
4 Ypač I-45 straipsnio 2 dalis, kurioje sakoma, kad „piliečiai Sąjungos lygiu yra tiesiogiai atstovaujami Europos 
Parlamente“ (vėliau atkartota Lisabonos sutartimi Europos Sąjungos sutarties 10 straipsnio 2 dalyje).
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2009 m. Parlamentas patenkino 2007 m. birželio mėn. Europos Vadovų Tarybos prašymą 
pateikti pasiūlymą dėl vietų perskirstymo. A. Lamassoure ir A. Severin pranešime (2007 m.)
Parlamentui pavyko įtikinamai apibrėžti, kaip mažėjančio proporcingumo principas turėtų 
būti praktiškai taikomas, taigi: „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“1.

Tačiau viena šalis – Italija – paprieštaravo pirmiau pateikta nuostata paremtam pasiūlymui 
skirti šaliai 72 vietas, o Jungtinei Karalystei ir Prancūzijai – atitinkamai 73 ir 74. 
Paskutinėmis TVK minutėmis pasiektas kompromisinis susitarimas, pagal kurį Parlamento 
dydis padidintas iki 751 vietos, t. y. 750 narių ir Pirmininko, o papildoma vieta skirta Italijai. 
Tačiau, nelaimei, ši tvarka pažeidžia griežtą mažėjančio proporcingumo principo (kaip jį 
apibrėžė Parlamentas) taikymą, nes Italijos EP narys atstovaus mažiau žmonių nei jo Ispanijos 
kolega, o gyventojų skaičius Ispanijoje mažesnis negu Italijoje2.

Nepaisant šios grynumo spragos, A. Lamassoure ir A. Severino mažėjančio proporcingumo 
apibrėžčiai bent teoriškai pritarė ir Parlamentas, ir Taryba, ir mažai tikėtina, kad ji artimoje 
ateityje būtų keičiama. Tačiau Lisabonos sutartis dar neįsigaliojo, tad 2009 m. rinkimuose bus 
varžomasi remiantis Nicos sutartimi (736 vietos skiriant vienai valstybei narei nuo 5 iki 
99 vietų). Vis dėlto abejotina, ar Lisabonos sutartyje nustatyta formulė – „750 vietų ir 1 vieta 
Italijai“ – turėtų išlikti iki 2014 m. Parlamento. Bet kuriuo atveju iki 2014 m. vietos bus 
paskirstytos iš naujo –atsižvelgiant ne tik į demografinius pokyčius, bet taip pat ir į naujų 
valstybių narių įstojimą3.

Bet kuriuo atveju po neilgų dramatiškų ginčų dėl parlamento vietų 2007 m. gruodžio 13 d. 
Lisabonos sutartis galiausiai buvo pasirašyta. Persvarstytos Europos Sąjungos sutarties 
14 straipsnyje nustatyta4:

1. Europos Parlamentas bendrai su Taryba vykdo teisėkūros ir biudžetines funkcijas. 
Jis vykdo politinės kontrolės ir konsultavimo funkcijas, laikydamasis Sutartyse 
nustatytų sąlygų. Jis renka Komisijos pirmininką.

2. Europos Parlamentą sudaro Sąjungos piliečių atstovai. Jų skaičius neviršija 
septynių šimtų penkiasdešimties, neįskaitant pirmininko. Piliečiams mažėjančia 
tvarka atstovaujama proporcingai mažinant narių skaičių iki minimalios šešių narių 
iš kiekvienos valstybės narės ribos. Nei vienai valstybei narei neskiriama daugiau 
kaip devyniasdešimt šešios vietos.

                                               
1 Iš A. Lamassoure ir A. Severin pranešimo, priimto 2007 m. spalio 11 d. 378 balsais už, 154 balsais prieš, 
109 susilaikius; A6-0351/2007 (OL C 227 E, 2008 9 4, p. 132) 6 punkto.
2 Europos Vadovų Taryba patvirtino politinį susitarimą dėl vietų perskirstymo 2007 m. gruodžio 14 d. ESS 
14 straipsnio 2 dalyje nurodytas sprendimas bus oficialiai priimtas tik įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, nors, kaip 
nustatyta Protokolo Nr. 36 dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų 2 straipsnyje, tai ir įvyks „likus pakankamai 
laiko iki 2009 m. Europos Parlamento rinkimų“.
3 Jeigu Kroatija įstotų į ES per 2009–2014 m. Parlamento kadenciją, jos vietos bus laikinai pridėtos prie 
751 vietos, kaip padaryta Bulgarijos ir Rumunijos atveju.
4 Nuorodos į Lisabonos sutartį pateiktos iš Sutarčių suvestinės redakcijos OL C 115, 2008 5 9.
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Europos Parlamento iniciatyva ir gavusi jo pritarimą Europos Vadovų Taryba 
vieningai priima sprendimą, nustatantį Europos Parlamento sudėtį pagal pirmojoje 
pastraipoje nurodytus principus.

3. Europos Parlamento nariai renkami remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 
laivų ir slaptu balsavimu penkerių metų kadencijai.

4. Europos Parlamentas iš savo narių išsirenka savo pirmininką ir savo biurą.

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 223 straipsnyje nustatyta:

1. Europos Parlamentas parengia pasiūlymą dėl būtinų nuostatų, kad jo narius būtų 
galima išrinkti remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise, priėmimo pagal visose 
valstybėse narėse taikomą vienodą tvarką arba pagal visoms valstybėms narėms 
bendrus principus. 

Taryba, spręsdama vieningai pagal specialią teisėkūros procedūrą ir gavusi Europos 
Parlamento jį sudarančių narių balsų dauguma pareikštą pritarimą, nustato būtinas 
nuostatas. Šios nuostatos įsigalioja po to, kai jas pagal savo atitinkamas 
konstitucines nuostatas patvirtina valstybės narės.

2. Savo iniciatyva priimdamas reglamentus pagal specialią teisėkūros procedūrą 
Europos Parlamentas, paprašęs Komisijos nuomonės ir pritarus Tarybai, veikdamas 
kvalifikuotąja dauguma, patvirtina nuostatus ir bendras sąlygas, reglamentuojančias 
jo narių pareigas. Visoms su narių arba buvusių narių apmokestinimu susijusioms 
taisyklėms ar sąlygoms patvirtinti reikalingas Tarybos balsų vieningumas.

Nors pakartotinai derantis dėl Konstitucijos Parlamentas nusprendė nereikalauti 
neatidėliotinai spręsti vienodos rinkimų tvarkos klausimo arba, kaip buvo diskutuota, imtis 
privilegijų ir imunitetų reformos, kitose srityse padaryta didelė pažanga. 2003 m. pateiktas 
pirmasis Europos politinių partijų statutas, jis 2007 m. išplėstas įtraukiant partijų politinius 
fondus1. Be to, 2005 m. pagaliau suderintas Europos Parlamento narių statutas2.

Dabartinės sistemos tobulinimas

O Komisija grįžo prie piliečių, gyvenančių ne savo valstybėje narėje, balsavimo teisės ir 
kandidatavimo klausimo – tokių žmonių vis daugėja ir šiuo metu jie sudaro apie 2 % visų ES 
gyventojų. Pagrįstai susirūpinusi dėl tebesitęsiančio rinkėjų aktyvumo Europos rinkimuose 
mažėjimo, Komisija dabar siekia persvarstyti Direktyvą 93/109 dėl išsamių priemonių, 
skatinančių Sąjungos piliečius, gyvenančius valstybėje narėje ir nesančius šios valstybės 
piliečiais, naudotis balsavimo teise ir būti kandidatais per Europos parlamento rinkimus3.

Parlamentas palaiko Komisijos pasiūlymus supaprastinti biurokratinę tvarką, susijusią su 
registracija balsuoti arba būti kandidatu, ir su valstybių narių atliekamu tokios registracijos 

                                               
1 Atitinkamai 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2004/2003 dėl 
reglamentų, reglamentuojančių Europos politines partijas, ir šių partijų finansavimo taisyklių; OL L 297, 
2003 11 15; ir 2007 m. gruodžio 18 d. reglamentas (EB) Nr. 1524/2007; OL L 343, 2007 12 27.
2 2005 m. rugsėjo 28 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Parlamento narių statuto priėmimo 
(2005/684/EB, Euratomas), OL L 262, 2005 10 7.
3 OL L 329, 1993 12 30.
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tinkamumo tikrinimu. Tačiau Parlamentas nesutinka su 1993 m. teisės akte nustatytu visišku 
uždraudimu būti kandidatu tuose pačiuose rinkimuose daugiau nei vienoje valstybėje narėje ir 
prašo Tarybos sušvelninti dabartinius apribojimus. Savo poziciją Parlamentas grindžia tuo, 
jog, nors pagal 1976 m. akto 8 straipsnį dvigubas balsavimas draudžiamas, kandidatavimui 
joks toks aiškus draudimas netaikomas; be to, transnacionalinio ES politikos pobūdžio 
išplėtimas tam tikru mastu priklauso nuo potencialios galimybės balsuoti už kandidatus, kurių 
nacionalinė pilietybė skiriasi nuo rinkėjo. Parlamentas taip pat siekia užtikrinti, kad 
gyvenamosios vietos valstybė nebūtų automatiškai įpareigota neleisti piliečiui balsuoti, jeigu 
jam (jai) atimtos jo (jos) rinkimų teisės kitoje valstybėje. EP nariai mano, kad abiem atvejais 
sprendimą kiekvienu konkrečiu atveju turėtų priimti susijusios valstybės narės, kad būtų 
išvengta diskriminavimo. Jie mini Mastrichto sutartyje nustatytą sąlygą, pagal kurią 
kiekvienas ES pilietis turi teisę balsuoti ar būti kandidatu per Europos Parlamento rinkimus 
valstybėje narėje, kurioje gyvena, tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir tos valstybės piliečiai1.
Nacionalinė ir ES pilietybė

Lisabonos TVK Italijos pareikštas protestas dėl vietų Parlamente skaičiaus po 2009 m. buvo 
iš dalies pagrįstas tvirtinimu, kad naujojoje Sutartyje pagrindas, kuriuo turėtų būti sudarytas 
Parlamentas, bus perkeltas nuo gyventojų piliečiams. Dvi kategorijos, žinoma, skiriasi, ypač 
tokiose šalyse kaip Italija, kuri nenori natūralizuoti savo imigrantų labiau nei kitos šalys. 
Tačiau Eurostato duomenimis, tikslių skaičių pateikti neįmanoma, ypač šiuo didelio žmonių 
judėjimo per ES vidaus sienas laiku. Vadovaudamasis JT konvencijomis, Eurostatas 
tebeįrodinėja, kad bendras nuolatinių gyventojų skaičius yra patikimiausias demografinis 
palyginimo kriterijus. Eurostato apskaičiavimu, 94 % ES gyventojų nuolat gyvena savo EU 
kilmės šalyje, 4 % yra ne ES piliečiai ir tik 2 % yra ES piliečiai, gyvenantys kitoje valstybėje 
narėje.

Reikia prisiminti, kad ES piliečio apibrėžtis visiškai priklauso nuo valstybės narės pilietybės 
įgijimo. Nėra jokios galimybės tapti ES piliečiu nesant valstybės narės piliečiu. Apgailėtina, 
kad natūralizacijos procesas ir dvigubos pilietybės suteikimas tampa sudėtingesnis nei 
anksčiau beveik visose valstybėse narėse. Ir valstybės narės veikia individualiai 
neatsižvelgdamos į savo veiksmų poveikį ES pilietybės platumui ar kokybei.

Tokios vienašališkos tendencijos iš dalies nesiderina su tebesitęsiančiomis pastangomis 
persvarstyti ES sutartis, kad jos būtų palankesnės piliečiams. Pavyzdžiui, Europos Sąjungos 
sutartyje su pakeitimais, padarytais Lisabonos sutartimi, tvirtai nustatyta, ką reiškia ES 
pilietybė:

9 straipsnis

Savo veikloje Sąjunga visad laikosi piliečių, kuriems jos institucijos, įstaigos ir 
organai skiria vienodą dėmesį, lygybės principo. Kiekvienas asmuo, turintis 
valstybės narės pilietybę, yra Sąjungos pilietis. Sąjungos pilietybė papildo 
nacionalinę pilietybę, bet jos nepakeičia.

                                               
1 Duffo pranešimas (A6-0267/2007) 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. Priimtas 2007 m. rugsėjo 26 d. (OL C 219 E, 2008 8 28, p. 193). Klausimas vis dar neišspręstas.



PE412.180v02-00 38/52 PR\746440LT.doc

LT

10 straipsnis

1. Sąjungos veikla pagrįsta atstovaujamąja demokratija.

2. Piliečiai Sąjungos lygiu yra tiesiogiai atstovaujami Europos Parlamente.

(...)

Taigi ES nėra bendros jos pilietybės apibrėžtis, o yra dvidešimt septynios nacionalinės 
įvairovės. Nacionalinės pilietybės teisės aktų gausybė tarp dvidešimt septynių ES valstybių 
narių yra gluminanti1. Kai kurios valstybės narės suteikia ypatingas privilegijas trečiųjų šalių 
piliečiams remdamosi protėvių giminyste; kitos ypač pabrėžtinai to nedaro. Kai kurios taiko 
likutines teises buvusių kolonijų piliečiams, kitos – ne. Valstybės narės traktuoja pilietines 
teises savo užsienio teritorijose ar kolonijose daugybe skirtingų būdų. ES nebandė derinti šių 
teisės aktų, nors tarp valstybių narių yra daug viena kitos teisės aktų imitavimo atvejų. 
Europos Teisingumo Teismas pareiškė, kad valstybių narių teisę nustatyti savo taisykles dėl 
nacionalinės pilietybės įgijimo ar praradimo varžo būtinybė laikytis ES teisės2. Šiomis 
aplinkybėmis Ispanijos neseniai priimtas sprendimas natūralizuoti daug imigrantų nesitariant 
su savo partneriais sulaukė daug dėmesio.

Aišku, kad galimybės naudotis ES pilietybės suteikiamomis teisėmis atskirose valstybėse 
narėse nėra vienodos, nes nacionalinės pilietybės teisės aktai itin skiriasi. Be to, vienos 
valstybės narės piliečių, kurie ilgesnį laiką gyvena kitoje valstybėje narėje, padėtis taip pat 
toli gražu nėra vienoda. Tai ypač svarbu, kai kalbama apie balsavimo teisės netekimą kilmės 
šalyje ir galimybę ją įgyti arba, kaip gali nutikti, jos neįgyti priimančiojoje valstybėje narėje3.
Pridėjus dvidešimt septynis sudėtingus rinkimų teisės aktus prie dvidešimt septynių 
nacionalinės pilietybės teisės aktų galima greitai pamatyti, kad Sąjungai būtų itin nepraktiška, 
taip pat ir nepolitiška pradėti masinio derinimo programą4.

Atrodytų, pavyzdžiui, kad nėra realios galimybės plačiau išplėsti ES teisės taikymo sritį, 
įtraukiant į ją teisę dalyvauti Europos ir savivaldos rinkimuose taip, kad tai taip pat galėtų 
apimti dalyvavimą nacionalinio ir regioninio parlamento rinkimuose. Imantis tokios 
iniciatyvos ES lygmeniu neabejotinai būtų sulaukta nacionalinių parlamentų kaltinimų aiškiai 
pažeidžiant du tarpusavyje susijusius subsidiarumo ir proporcingumo principus. Daugiausia, 
ko galima tikėtis, yra valstybių narių susitarimas taikyti atvirą koordinavimo būdą šiose 
srityse.

Be to, federalinio mąstymo pagrindinė valstybių narių grupė gali net bandyti plėsti 
bendradarbiavimą rinkimų teisės srityje. Dvišalių abipusių balsavimo teisių, kokios egzistuoja 
tarp Jungtinės Karalystės, Airijos, Kipro ir Maltos, išplėtimas būtų kitas būdas plėtoti 
                                               
1 Žr. Rainer Bauböck, Eva Ersbøll, Kees Groenendijk ir Harald Waldrauch (red.), Nacionalinės pilietybės 
įgijimas ir  praradimas: politikos kryptis ir  tendencijos 15 Europos valstybių, Europos integracijos tyrimų 
institutas, Austrijos mokslų akademija, Viena, 2006 m. sausio mėn.
2 Žr., pvz., bylas C-369/90 Micheletti [1992], C-145/04 Spain v. United Kingdom [2006] (Gibraltaras) ir C-
300/04 Eman and Sevinger v. College van burgemeester en wethouders van Den Haag [2006] (Aruba).
3 Pavyzdžiui, Jungtinės Karalystės piliečiai praranda teisę balsuoti Jungtinės Karalystės rinkimuose praleidę 
15 metų užsienyje.
4 ES požiūris iki šiol buvo pagrįstai negalutinis: žr. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių 
teritorijoje; OL L 158, 2004 4 30.
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politines ES piliečių teises be oficialaus ES įsikišimo1. Taip pat galima numatyti, jog bus 
pateikta peticija rinkimų teisių klausimu pagal naują Lisabonos sutarties nuostatą dėl piliečių 
iniciatyvų2. Bet kuriuo atveju, jeigu politinė aplinka kada nors taptų labiau nuolaidi politinio 
ES pilietybės turinio didinimui, Taryba visada gali imtis veiksmų, kad išplėstų pilietybės 
teisių mastą, ir jai nereikėtų imtis visų TVK reikmenų3.

Kad ir kaip pavyktų suderinti rinkimų teisę, vis vien liks neišspręsta problema, kaip skirstyti 
vietas Europos Parlamente. Ar Europos Sąjungos sutarties 14 straipsnio Lisabonos sutartyje 
padaryti pakeitimai dėl ES pilietybės statuso šiuo atžvilgiu tikrai yra svarbūs? Ar mums 
reikėtų skaičiuoti ES piliečius, o ne šalies gyventojus? Jeigu taip, kas tiksliai yra Europos 
Sąjungos pilietis? Ar mes laikysimės James Madison nuomonės, kad respublikoje 
parlamentinis atstovavimas yra labiau prigimtinė teisė, o ne pilietinė privilegija? Madisono 
požiūris reiškia, kad Europos Parlamentas atstovauja ne tik de jure ES piliečiams (kaip 
formaliai nustatyta ES sutartyje), bet jis taip pat atstovauja ir privalo rūpintis visais kitais, 
gyvenančiais Sąjungos teritorijoje, įskaitant nepilnamečius ir natūralizavusiuosius 
svetimšalius. Jei taip būtų, o visi kiti dalykai būtų vienodi, tradicinis vietų skirstymo 
Parlamente būdas remiantis visu gyventojų skaičiumi – nekalbant apie balsų skaičiavimą 
Taryboje – tebeatrodytų teisingas ir neturėtų būti keičiamas bent jau be didesnių apmąstymų.

Pasiūlymai reformai4

Aišku, kad ES jau padarė didelę pažangą siekdama nustatyti pagrindines vienodų rinkimų į 
Europos Parlamentą sąlygas net ir nesant bendro rinkimų teisės akto. Keletas iš problemų, su 
kuriomis susidūrė ankstesni pranešėjai šiais klausimais, jau buvo patenkinamai išspręstos, 
kaip antai:

 visose valstybėse narėse nustatyta proporcinio atstovavimo forma;

 dvigubas mandatas panaikintas;

 įkurtos ir finansuojamos Europos politinės partijos ir fondai;

 netrukus bus suderintos sąlygos, reglamentuojančios EP narių pareigų atlikimą.

Yra ir kitos kategorijos klausimų, kurie galėjo atrodyti problemiški, kai tik pradėta siekti 
įvesti tiesioginius rinkimus, bet, įgijus patyrimo, problemų nebekelia – tai, pvz., 
nepriklausomų kandidatų tinkamumas ir rinkimų išlaidų kontrolė. Panašu, kad šiais atžvilgiais 
nekilo jokių problemų vien taikant nacionalinę nuožiūrą ir rinkimų patirtį.

Nepaisant iki šiol padarytos pažangos, šiame pranešime prašoma apsvarstyti klausimą 
persvarstyti 1976 m. aktą dėl tiesioginių rinkimų į Europos Parlamentą. Praėjus dešimčiai 
metų po paskutinio šių klausimų svarstymo Parlamente Anastassopouloso pranešime ir likus 
                                               
1 Dėl išsamaus šių klausimų aptarimo žr. Jo Shaw, Pilietybės pasikeitimas Europos Sąjungoje: rinkimų teisės ir 
politinės erdvės pertvarkymas, Kembridžas, 2007 m.
2 ESS 11 straipsnis.
3 EBSS 22 straipsnis.
4 Pranešėjas dėkoja už paskatą, kurią suteikė 2008 m. kovo 25–26 d. Briuselyje vykusio seminaro Pilietybė ir 
rinkimų tvarka dalyviai. Pranešimus pateikė Betty de Hart, Dieter Gosewinkel, Sara Hagemann ir Simon Hix, 
Eva Østergaard-Nielsen, Ken Ritchie ir Jo Shaw. Šiuos pranešimus ir diskusijos santrauką galima rasti interneto 
svetainėje http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/hearings.do?body=AFCO&language=EN.
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geriems šešeriems metams iki kokios nors realios rinkimų tvarkos reformos įgyvendinimo 
(2014 m.), tikrai atrodo, kad dabar yra tinkamas laikas inicijuoti tolesnes reformas.

Nuo 1979 m. Parlamento svarba ir galios gerokai padidėjo. Tačiau gana ribotas nuo to laiko 
atliktų 1976 m. akto persvarstymų skaičius to neatspindi. Jeigu Lisabonos sutartis įsigalios ir 
kai ji įsigalios, EP nariai taps dar galingesni, negu jie yra šiandien.

Parlamentui reikia ir jis nusipelnė rinkimų sistemos ir vidaus organizacijos, kuri atitiktų 
naujas jo pareigas. Labiausiai jam reikia didesnio autoriteto visuomenės akyse, kad jis taptų 
naujos Europos politinės erdvės centru, pripažintu bendros politinės rinkos forumu, kuris 
kurtų Europos teisės aktus ir rengtų biudžetą bei reikalautų, kad vykdomoji valdžia 
atsiskaitytų. Ligi šiol politinio teisėtumo ieškojimą pakirsdavo nuolatinis rinkėjų aktyvumo 
rinkimuose mažėjimas, menkas nušvietimas žiniasklaidoje, politinių partijų apatiškumas ir net 
slaptas kai kurių nacionalinių parlamentų pavydas dėl didėjančių jo galių1.

Ar gali formalioji rinkimų tvarkos reforma išspręsti šias problemas? Mūsų kriterijai naujam 
reformos etapui pradėti turėtų būti kruopščiai apibrėžti. Mes nesiekiame vienodumo vien 
vienodumo dėlei. Rūpinantis pastebėtomis problemomis nacionaliniu lygmeniu, mūsų 
požiūris turėtų būti realistiškas. Noromis nenoromis, gradualizmas veikė metų metus ir iškėlė 
nemažai tikslų, kurias pirmą kartą aiškiai pareiškė Sąjungos „tėvai-kūrėjai“ 6-ąjį dešimtmetį. 
Nepanašu, kad ši reforma būtų paskutinė: stiprūs parlamentai greitai prisitaiko prie 
besikeičiančių socialinių ir politinių aplinkybių. Europos Sąjungos atveju būsimos plėtros 
sparta ir mastas yra didelis nežinomasis. Nežinant būsimo Sąjungos dydžio ir formos, būtų 
beprotiška bandyti šiandien nuspręsti galutinį ponacionalinės parlamentinės demokratijos 
Europoje likimą.

Bet mes bent pakankamai žinome apie alternatyvius Europos ateities scenarijus, kad galėtume 
būti tikri, jog stiprus, gyvybingas ir tiesiogiai išrinktas Parlamentas turėtų būti – ir bus –
valdymo sistemos širdis.

Taigi lieka daug svarbių klausimų, kurie, jei bus veiksmingai sprendžiami, užtikrins, kad 
rinkimai į Parlamentą ateityje būtų vienodesni, nei jie buvo praeityje, ir taip pat turėtų duoti 
naudos sanglaudos, teisėtumo, veiksmingumo ir pliuralizmo atžvilgiu. Reikia peržiūrėti 
įvairias naudojamas nacionalines rinkimų sistemas, siekiant pašalinti akivaizdžiausius 
skirtingumus ir anomalijas.

Šiame pranešime teikiami šie svarbūs reformos pasiūlymai:

1) padaryti privalomu teritorinių rinkimų apygardų sudarymą daugiau gyventojų 
turinčiose valstybėse narėse: esama įrodymų, kad kuo mažesnė rinkimų apygarda, tuo 
didesnis rinkėjų dalyvavimo lygis;

2) leisti kurti konkrečių kalbinių bendruomenių rinkimų apygardas;

3) primygtinai reikalauti taikyti pirmenybinio balsavimo pagal pusiau atvirą sąrašą 
sistemą (individualūs balsai už kandidatus, įtrauktus į partijos sąrašą, taip sudarant 

                                               
1 Žr. II priedą. Bendras dalyvavimas sumažėjo nuo 63 % 1979 m. iki 45,6 % 2004 m.
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galimybę pakeisti kandidatų išdėstymą partijos sąraše) ir uždrausti uždarus sąrašus 
(kai balsuojama tik už partiją)1;

4) išlaikyti pastovų pagal nacionalinius ar regioninius sąrašus renkamų vietų skaičių –
750, skiriant nuo 5 iki 95 vienai valstybei narei;

5) įvesti nuolatinę faktinio 750 vietų paskirstymo peržiūrą kiekvieno Parlamento 
kadencijos metu pagal sutartus mažėjančio proporcingumo kriterijus;

6) sukurti transnacionalinę rinkimų apygardą nedideliam papildomų vietų skaičiui, 
užtikrinant lyčių pusiausvyrą ir taikant pusiau atvirą pirmenybinę sistemą;

7) leisti kandidatams tuose pačiuose rinkimuose būti kandidatais daugiau kaip viename 
sąraše ir palengvinti ES piliečių, gyvenančių ne savo valstybėje narėje, balsavimą;

8) sukurti ES lygmens rinkimų komisiją;

9) sutrumpinti balsavimo tvarkaraštį, apribojant jį savaitgaliu;

10) perkelti rinkimus iš birželio į gegužės mėnesį;

11) suderinti minimalų rinkėjų ir kandidatų sąrašą;

12) nustatyti Parlamento narių įgaliojimų tikrinimo ir laisvų vietų užpildymo tvarką 
atsižvelgiant į padidėjusias Parlamento galias;

13) nustatyti vienodą ir viršvalstybinę tvarką, taikytiną Parlamento narių privilegijoms ir 
imunitetams;

14) skatinti elektroninį balsavimą siekiant mobilizuoti rinkėjus ir supaprastinti balsavimą;

15) skatinti valstybes nares pašalinti balsavimo nacionaliniuose rinkimuose teisės 
netekimą;

16) toliau svarstyti, ką reikėtų pasirinkti statistiniu vietų paskirstymo Parlamente pagrindu 
– gyventojus ar piliečius.

                                               
1 Ir kartu prieštarauti visiškai atvirų sąrašų sistemai, pagal kurią už kandidatus galima atiduoti daug balsų 
neatsižvelgiant į partiją.
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AIŠKINAMOSIOS DALIES I PRIEDAS: Rezoliucija dėl rinkimų tvarkos, 
apimančios bendrus principus dėl Europos Parlamento narių rinkimų, projekto 

(Anastassopouloso pranešimas)1

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į G. de Vries siūlymą dėl rezoliucijos dėl vienodos rinkimų tvarkos dėl 
Europos Parlamento narių rinkimų (B4-0723/96),

– atsižvelgdamas į savo pranešimus apie vienodą rinkimų tvarką, ir ypač į 1991 m. spalio 
10 d.2 ir 1993 m. kovo 10 d. rezoliucijas3,

– atsižvelgdamas į Aktą dėl atstovų į Europos Parlamentą rinkimų remiantis tiesiogine 
visuotine rinkimų teise, pridėtą prie 1976 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimo,

– atsižvelgdamas į 1996 m. spalio 22 d. pasiūlymą dėl vienodos rinkimų tvarkos, kurį 
pateikė Vokietijos Federacinės Respublikos vyriausybė tarpvyriausybinėje konferencijoje 
(TVK) ir kurioje atkartoti pagrindiniai 1993 m. kovo 10 d. Parlamento rezoliucijos 
aspektai,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 138 straipsnio 3 dalį ir jos pakeitimus, padarytus 
Amsterdamo sutartimi,

– atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 148 taisyklę,

– atsižvelgdamas į Institucinių reikalų komiteto pranešimą ir į Teisės reikalų ir piliečių 
teisių komiteto nuomonę (A4-0212/98),

A. kadangi, vadovaujantis minėtoje 1993 m. kovo 10 d. rezoliucijoje Parlamento 
nustatytomis gairėmis, kuriose nebuvo aiškiai pasiūlyta sukurti vienodą rinkimų sistemą 
ir kurios tebuvo bendro pobūdžio gairės, Amsterdamo sutartyje įvesta „visoms 
valstybėms narėms bendrų principų“ sąvoka,

B. kadangi Jungtinės Karalystės vyriausybė pateikė Parlamentui įstatymo projektą, pagal 
kurį 1999 m. Europos rinkimams įvedamas regioninis proporcinis atstovavimas,

C. kadangi vykstant deryboms dėl plėtros prie Europos Sąjungos greičiausiai prisijungs 
dešimt naujų valstybių narių,

D. kadangi valstybės narės ėmė labai plačiai pritarti pasiūlymui nustatyti keletą bendrų 
principų,

                                               
1 Priimta 1998 m. liepos 15 d.; OL C 292, 1998 9 21.
2 OL C 280, 1991 10 28, p. 141.
3 OL C 115, 1993 4 26, p. 121.
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E kadangi tie principai skirti įgyvendinti visų pirma nacionaliniu lygmeniu tautų ir 
valstybių sąjungoje; kadangi kiekvienoje valstybėje narėje išrinktų Parlamento narių 
skaičius skirtas garantuoti tinkamą atstovavimą į Bendriją susibūrusių valstybių tautoms,

1. sveikina derybininkų TVK pasiektą susitarimą nustatyti keletą bendrų principų; yra 
įsitikinęs, kad kai kurios nuostatos gali įsigalioti kitiems Europos rinkimams, visų pirma 
dėl proporcinio atstovavimo sistemos, minimalaus rinkiminio slenksčio, nesuderinamumų 
ir priemonių, kurių tikslas – užtikrinti vyrų ir moterų lygybę, o kitos nuostatos turėtų būti 
įvedamos palaipsniui;

2. mano, jog bendrai pritariama proporcinio atstovavimo sistema pagrįsto balsavimo 
įvedimui ir kad tai turėtų būti įtraukta į Europos rinkimų sistemą;

3. pažymi, jog neįmanoma nustatyti teritorinių rinkimų apygardų sistemos vienodu būdu ir 
kad turi būti daromas skirtumas remiantis kiekvienos valstybės narės gyventojų 
skaičiumi; tačiau pabrėžia, kad teritorinių rinkimų apygardų sistema neturi pakenkti 
proporcinio atstovavimo principui pagal Akto projekto 2 straipsnį;

4. mano, kad, atsižvelgiant į Europos politinį sąmoningumą ir Europos politinių partijų 
plėtrą, tam tikra procentinė vietų dalis galėtų būti paskirstyta proporcinio atstovavimo 
pagrindu vienoje rinkimų apygardoje, kurią sudaro visų valstybių narių teritorija;

5. pastebi, kad rinkiminio slenksčio naudojimas turėtų likti neprivalomas ir bet kuriuo 
atveju jis neturėtų viršyti 5 % nacionaliniu lygiu atiduotų balsų;

6. pažymi akstiną dalyvauti, kurį teikia pirmenybinis balsavimas, kuris vis dėlto tebeturėtų 
būti neprivalomas kiekvienai valstybei narei;

7. mano, kad kai parengiami kandidatų sąrašai Europos rinkimams būtina atsižvelgti į vyrų 
ir moterų lygybės tikslą ir tiesiogiai pasiekti šį tikslą visų pirma yra politinių partijų 
reikalas;

8. siūlo, kad Europos rinkimai turėtų būti surengti kurią nors dieną gegužės mėnesį, kad 
būtų kiek įmanoma padidintas dalyvavimas rinkimuose ir išvengta mokyklos vasaros 
atostogų, kurios keliose valstybėse narėse prasideda birželio pradžioje;

9. rekomenduoja, kad dienų, kuriomis galima surengti rinkimus, skaičius turėtų būti 
sumažintas iki absoliutaus minimumo, siekiant pasiekti sutarimo dėl vienos balsavimo 
dienos arba, jei tai neįmanoma, dėl ne daugiau kaip dviejų dienų (pvz., šeštadienio ir 
sekmadienio);

10. ragina Tarybą išnagrinėti šį akto projektą ir skubiai jį priimti, kad jis galėtų kuo greičiau 
įsigalioti;

11. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir prie jos pridėtą akto projektą Tarybai, 
Komisijai ir valstybių narių parlamentams bei vyriausybėms.
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AIŠKINAMOSIOS DALIES II PRIEDAS: Rinkėjų dalyvavimas Europos 
Parlamento rinkimuose
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AIŠKINAMOSIOS DALIES III PRIEDAS: Europos Parlamentas: dabartinė rinkimų praktika

Rinkimų apygardos Pirmenybini
s 
balsavimas

Vietų 
paskirstyma
s

Rinkim
inis 
slenkst
is

Balsavimo teisė Kandidatūra Kandidatų iškėlimas Balsavim
o dienos

AUSTRIJA Viena nacionalinė rinkimų 
apygarda

Taip Dhondto 
būdas

4 % Amžius: 16
– Registruoti ES 
piliečiai

Amžius: 18
– Registruoti ES 
piliečiai 

– Sainte-Lagüe z3 600 EUR 
mokestis sąrašui;
– Kandidatą turi remti 3 
parlamento nariai, vienas 
EP narys arba 2 600 
registruotų rinkėjų

Sekmadie
nis

BELGIJA Trys kalbinės rinkėjų 
kolegijos (olandų, 
prancūzų, vokiečių) ir 
keturios regioninės 
rinkimų apygardos:
1. Flandrija (olandų 
rinkėjų kolegija), 
2. Valonija (prancūzų 
rinkėjų kolegija), 
3. Briuselis-Halė-Vilvordė 
(BHV) (olandų arba 
prancūzų rinkėjų 
kolegija), 4. 2 kantonai 
(vokiečių rinkėjų kolegija) 

Taip Dhondto 
būdas

Ne Amžius: 18 
– Registruoti ES 
piliečiai
– Belgijos piliečiai, 
gyvenantys kitose 
valstybėse narėse 
(Belgijos piliečiai, 
gyvenantys ne ES, 
negali balsuoti EP 
rinkimuose);
– Balsavimas 
privalomas: neatvykus 
balsuoti skiriama 
nuobauda

Amžius: 21
– Registruoti ES 
piliečiai 
– Turi kalbėti 
atitinkama rinkėjų 
kolegijos kalba

Kandidatus patvirtina:
– 5 Belgijos parlamento 
nariai, priklausantys 
atitinkamai kalbinei grupei;
– 5 000 registruotų rinkėjų 
Valonijoje, Flandrijoje ir 
BHV;
– 200 rinkėjų, registruotų 
vokiškai kalbančioje rinkimų 
apygardoje

Sekmadie
nis
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Rinkimų apygardos Pirmenybini
s 
balsavimas

Vietų 
paskirstyma
s

Rinkim
inis 
slenkst
is

Balsavimo teisė Kandidatūra Kandidatų iškėlimas Balsavim
o dienos

BULGARIJA Viena nacionalinė rinkimų 
apygarda

Taip Hare-
Niemeyer
modelis

Ne Amžius: 18 
– ES piliečiai, 
gyvenantys šalyje 3
mėnesius arba kitoje 
valstybėje narėje

Amžius: 21
– ES piliečiai, 
gyvenantys šalyje 2 
metus arba kitoje ES 
valstybėje narėje

– Asmenims reikia 10 000 
parašų ir sumokėti 10 000 
BGN (5 100 EUR);
– Politinėms partijoms reikia 
15 000 parašų ir sumokėti 
15 000 BGN (7 700 EUR);
– Koalicijoms reikia 20 000 
parašų ir sumokėti 20 000 
BGN (10 250 EUR)

Sekmadie
nis

KIPRAS Viena nacionalinė rinkimų 
apygarda

Ne d'Hondto / 
Droopo
modelis

Ne Amžius: 18 
– Kipro ir ES piliečiai, 
gyvenantys šalyje 6 
mėnesius prieš 
rinkimus;
– Specialus rinkėjų 
sąrašas;
– Balsavimas 
privalomas (bet 
nuobauda neskiriama)

Amžius: 25 Sekmadie
nis

ČEKIJA Viena nacionalinė rinkimų 
apygarda

Taip: 
kiekvienas 
rinkėjas turi 2 
balsus. Būti 
išrinktam 
reikia 5 % 
balsų, 
atiduotų jo 
(jos) politinei 

Dhondto 
būdas

5 % Amžius: 18 
– ES piliečiai, 
gyvenantys šalyje 45 
dienas

Amžius: 21
– ES piliečiai, 
gyvenantys šalyje 45 
dienas

– Kandidatus gali nominuoti 
tik politinės partijos ar 
koalicijos;
– 15 000 CZK (585 EUR) 
mokestis

Penktadie
nis ir 
šeštadieni
s
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Rinkimų apygardos Pirmenybini
s 
balsavimas

Vietų 
paskirstyma
s

Rinkim
inis 
slenkst
is

Balsavimo teisė Kandidatūra Kandidatų iškėlimas Balsavim
o dienos

partijai

DANIJA Viena nacionalinė rinkimų 
apygarda

Ne Dhondto 
būdas

Ne Amžius: 18 
– Danijos piliečiai, 
nuolat gyvenantys ES; 
– Registruoti ES 
piliečiai

Amžius: 18
– Bet kuris asmuo, 
turintis teisę balsuoti 
EP rinkimuose;

– Partijos, atstovaujamos 
Folketinge arba EP;
– Naujoms partijoms reikia 
rinkėjų parašų, kurių 
skaičius atitiktų mažiausiai 
2 % per ankstesnius 
Folketinge rinkimus atiduotų 
balsų

Nėra 
nustatytos 
dienos

ESTIJA Viena nacionalinė rinkimų 
apygarda

Ne Dhondto 
būdas

Amžius: 18 Amžius: 21 – Registruotos politinės 
partijos pateikia sąrašus;
– Penkių minimalių mėnesio 
darbo užmokesčių dydžio 
užstatas

Sekmadie
nis

SUOMIJA Viena nacionalinė rinkimų 
apygarda

Taip Dhondto 
būdas

Ne Amžius: 18 
– Registruoti ES 
piliečiai

Amžius: 18 
– Registruoti ES 
piliečiai

– Kandidatus nominuoja 
politinės partijos arba 
rinkėjų asociacijos (kurias 
sudaro mažiausiai 2 000 
žmonių) 

Sekmadie
nis
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Rinkimų apygardos Pirmenybini
s 
balsavimas

Vietų 
paskirstyma
s

Rinkim
inis 
slenkst
is

Balsavimo teisė Kandidatūra Kandidatų iškėlimas Balsavim
o dienos

PRANCŪZIJA Aštuonios regioninės 
rinkimų apygardos 

Ne Dhondto 
būdas

5 % Amžius: 18 
– Registruoti ES 
piliečiai

Amžius: 23
– Registruoti ES 
piliečiai

– Lyčių lygybė Sekmadie
nis 

VOKIETIJA Viena nacionalinė rinkimų 
apygarda, bet nariai 
renkami iš žemių arba 
federalinių sąrašų

Ne Sainte-Laguë
sistema 
(pagal 2008 
m. kovo 17 d. 
teisės akto 
pakeitimą; 
BGBl. I, p. 
394)

5 % Amžius: 18 
–  Registruoti ES 
piliečiai

Amžius: 18
–  Registruoti ES 
piliečiai

– Sąrašus teikia ES 
įsisteigusios politinės 
partijos;
– Dėl federalinio sąrašo: 
partijoms, turinčioms 
mažiau nei 5 atstovus EP, 
Bundestage arba žemių 
parlamentuose, reikia 4 000 
parašų;
– Dėl žemės sąrašo: reikia 
2 000 parašų

Sekmadie
nis

GRAIKIJA Viena nacionalinė rinkimų 
apygarda

Ne Hare modelio 
variantas

3 % Amžius: 18 Amžius: 21 – Sąrašus teikia politinės 
partijos arba koalicijos

Sekmadie
nis

VENGRIJA Viena nacionalinė rinkimų 
apygarda

Ne Dhondto 
būdas

5 % Amžius: 18 
– Registruoti ES 
piliečiai

Amžius: 18 
– Visi rinkėjai turi 
teisę būti kandidatais 
rinkimuose kaip 
kandidatai partijų 
sąrašuose

– Sąrašus teikia registruota 
partija ir reikia 20 000 
patvirtinančių parašų 
(rinkėjas gali patvirtinti 
parašu tik vieną sąrašą)

Sekmadie
nis

AIRIJA Keturios regioninės 
rinkimų apygardos

Taip Vieno 
perleidžiamo 
balso (VPB) 
sistema

Ne Amžius: 18 Amžius: 21 – Sąrašus teikia 
registruotos politinės 
partijos;
– Nepriklausomiems 
kandidatams reikia 60 į 

Penktadie
nis
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Rinkimų apygardos Pirmenybini
s 
balsavimas

Vietų 
paskirstyma
s

Rinkim
inis 
slenkst
is

Balsavimo teisė Kandidatūra Kandidatų iškėlimas Balsavim
o dienos

rinkėjų sąrašą įtrauktų 
asmenų iš tos pačios 
rinkimų apygardos parašų

ITALIJA
(šiuo metu 
persvarstoma)

Penkios regioninės 
rinkimų apygardos

Taip – ir 
balsai gali 
būti perduoti 
iš vienos 
rinkimų 
apygardos į 
kitą

Hare modelis Ne Amžius: 18
– Registruoti ES 
piliečiai;
–  Italijos piliečiai, 
gyvenantys kitose ES 
šalyse, gali balsuoti 
Italijos konsulatuose 
arba paštu; Italijos 
piliečiai, gyvenantys ne 
ES, balsuoja, jeigu 
grįžta balsuoti į Italiją; 
– Balsavimas 
neprivalomas, bet tai 
yra „pilietinė pareiga“

Amžius: 25
– Registruoti ES 
piliečiai

– Individualioms 
nominacijoms reikia 30 000 
parašų, iš jų 10 % turi būti iš 
kiekvieno rinkimų 
apygardos subregiono;
– Sąrašus be parašų gali 
pateikti politinės partijos ir 
grupės, turinčios bent vieną 
vietą EP arba Italijos 
parlamente

Šeštadieni
s / 
sekmadie
nis

LATVIJA Viena nacionalinė rinkimų 
apygarda

Ne Sainte-Laguë
sistema

Ne Amžius: 18 Amžius: 21 – Sąrašus teikia 
registruotos politinės 
partijos;
– 1000 LVL (1 450 EUR)
užstatas

Šeštadieni
s

LIETUVA Viena nacionalinė rinkimų 
apygarda

Taip Hare-
Niemeyer

5 % Amžius: 18 Amžius: 21 – Kandidatus gali nominuoti 
tik politinės partijos

Sekmadie
nis

LIUKSEMBURGA
S

Viena nacionalinė rinkimų 
apygarda

Taip –
rinkėjai turi 6 
balsus

Dhondto 
būdas / 
Hagenbacho
– Bischoffo 

Ne Amžius: 18
– ES piliečiai, 
gyvenantys šalyje 5 
metus;

Amžius: 18
– ES piliečiai, 
gyvenantys šalyje 5 
metus

– Sąrašui reikia 250 
registruotų rinkėjų parašų 
arba vieno EP nario parašo 
arba Deputatų Rūmų narių 

Sekmadie
nis
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Rinkimų apygardos Pirmenybini
s 
balsavimas

Vietų 
paskirstyma
s

Rinkim
inis 
slenkst
is

Balsavimo teisė Kandidatūra Kandidatų iškėlimas Balsavim
o dienos

metodas – Balsavimas 
privalomas 

parašų; 
– Sąrašų daugumą turi 
sudaryti Liuksemburgo 
piliečiai

MALTA Viena nacionalinė rinkimų 
apygarda

Taip Vieno 
perleidžiamo 
balso sistema

Ne Amžius: 18 Amžius: 18 – 40 MTL (95 EUR) 
užstatas (kompensuojamas, 
jeigu surenkama 10 % 
balsų)

Šeštadieni
s

NYDERLANDAI Viena nacionalinė rinkimų 
apygarda

Taip Dhondto 
būdas

Ne Amžius: 18 
–  registruoti ES 
piliečiai

Amžius: 18 
-  registruoti ES 
piliečiai

– Partijos, neatstovaujamos 
EP, sumoka  1 1250 EUR 
užstatą;
– prie sąrašų turi būti 
pridėta mažiausiai 30 
rinkėjų parašų

Ketvirtadie
nis

LENKIJA Trylika regioninių rinkimų 
apygardų

Ne Dhondto 
būdas / Hare-
Niemeyer 
modelis

5 % Amžius: 18 
– registruoti ES piliečiai

Amžius: 21
– ES piliečiai, 
gyvenantys šalyje 5 
metus

– Sąrašuose turi būti bent 5 
pavardės ir reikia 10 000 
atitinkamos rinkimų 
apygardos rinkėjų parašų

Sekmadie
nis

PORTUGALIJA Viena nacionalinė rinkimų 
apygarda

Ne Dhondto 
būdas

Ne Amžius: 18 Amžius: 18 – Sąraše turi būti tiek 
kandidatų, kiek EP narių 
planuojama išrinkti ir 
papildomai 3–8 pakaitai

Sekmadie
nis

RUMUNIJA Viena nacionalinė rinkimų 
apygarda

Ne Dhondto 
būdas

5 % Amžius: 18 
– registruoti ES piliečiai

Amžius: 23 
-  registruoti ES 
piliečiai

– Sąrašams reikia 200 000 
parašų; nepriklausomiems 
kandidatams – 100 000
parašų

Sekmadie
nis
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Rinkimų apygardos Pirmenybini
s 
balsavimas

Vietų 
paskirstyma
s

Rinkim
inis 
slenkst
is

Balsavimo teisė Kandidatūra Kandidatų iškėlimas Balsavim
o dienos

SLOVAKIJA Viena nacionalinė rinkimų 
apygarda

Taip Droopo
modelis

5 % Amžius: 18 
– registruoti ES 
piliečiai, gyvenantys 
šalyje rinkimų dieną

Amžius: 21 
- registruoti ES 
piliečiai

– Politinė partija moka 50
000 SKK (1510 EUR)
užstatą

Šeštadieni
s

SLOVĖNIJA Viena nacionalinė rinkimų 
apygarda

Taip Dhondto 
būdas

4 % Amžius: 18 Amžius: 18 – Politinės partijos teikia 
sąrašus, kuriuos remia 
keturi Nacionalinės 
Asamblėjos nariai arba 
mažiausiai 1 000 rinkėjų;
– Nepriklausomi kandidatai 
patvirtinami 3 000 parašų

Sekmadie
nis

ISPANIJA Viena nacionalinė rinkimų 
apygarda

Ne Dhondto 
būdas

Ne Amžius: 18 
– registruoti ES piliečiai

Amžius: 18 
– registruoti ES 
piliečiai

– Partijos ar koalicijos teikia 
sąrašus su 15 000 rinkėjų 
parašų arba su išrinktų 
atstovų parašais

Sekmadie
nis

ŠVEDIJA Viena nacionalinė rinkimų 
apygarda

Taip Sainte-Lagüe 
sistema

Partijos 
turi 
surinkti 
4 %; 
kandida
tai turi 
surinkti 
5 % 
viso už 
jo (jos) 
partiją 
atiduot
ų balsų 
skaičia

Amžius: 18 
– registruoti ES piliečiai

Amžius: 18 
– Kiekvienas, turintis 
teisę balsuoti, gali 
būti kandidatu 
rinkimuose

– Netaikoma jokių sąlygų Sekmadie
nis
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Rinkimų apygardos Pirmenybini
s 
balsavimas

Vietų 
paskirstyma
s

Rinkim
inis 
slenkst
is

Balsavimo teisė Kandidatūra Kandidatų iškėlimas Balsavim
o dienos

us

JUNGTINĖ 
KARALYSTĖ

Dvylika regioninių rinkimų 
apygardų

Didžioji 
Britanija: ne 

Šiaurės 
Airija: taip

Didžioji 
Britanija: 
Dhondto 
būdas;

Šiaurės 
Airija: vieno 
perleidžiamo 
balso sistema

Ne Amžius: 18 
– Registruoti ES 
piliečiai, gyvenantys 
šalyje 1 metus

Amžius: 21
– Registruoti ES 
piliečiai, gyvenantys 
šalyje 1 metus

– 5 000 GPB (6 750 EUR)
užstatas;
– Nominacijas rinkimų 
apygardose turi patvirtinti 
parašais 30 rinkėjų

Ketvirtadie
nis

2008 m. vasario mėn. valiutos kursai
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