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PRIEKŠLIKUMS EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAI

Par priekšlikumu grozījumiem 1976. gada 20. septembra Aktā par Eiropas Parlamenta 
locekļu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās
(2007/2207(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Aktu par Eiropas Parlamenta locekļu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās, 
kas pievienots 1976. gada 20.septembra Padomes Lēmumam, ar grozījumiem1,

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

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

– ņemot vērā Eiropas Padomes 2007.gada 14.decembra Prezidentūras slēdzienus,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 39.pantu,

– ņemot vērā Lisabonas Līgumu, ar ko tika grozīts Eiropas Savienības līgums, un Līgumu 
par Eiropas Kopienas dibināšanu, parakstītu 2007.gada 13.decembrī,

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

– ņemot vērā Eiropas Savienības Līguma 48.pantu,

– ņemot vērā Kārtības noteikumu 38a. noteikumu un 45. noteikuma 3.punktu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas uzdevumu un Juridisko jautājumu 
komitejas viedokli (A6-0000/2008),

Ievērojot to, ka:

A. EK līgums nodrošina, ka Parlaments „iesniedz priekšlikumu par tiešām vispārējām 
vēlēšanām saskaņā ar vienotu procedūru visās dalībvalstīs vai saskaņā ar principiem, kas 
kopīgi visām dalībvalstīm”4,

B. Kopš 1979. gada Parlamentu ievēlē tieši ik pēc pieciem gadiem, un tā pilnvaras un 
ietekme šajā periodā ir paplašinājusies,

C. Parlamentam saskaņā ar Lisabonas līgumu tiek piešķirtas ievērojamas jaunas pilnvaras 

                                               
1 Padomes Lēmums 76/787/ECSC, EEC, Euratom (OV L 278, 8.10.1976, lp. 1), kas grozīts ar Padomes 
Lēmumu 93/81 (OV L 33, 9.2.1993, lp. 15) un ar Padomes Lēmumu 2002/772/EC, Euratom (OV L 283, 
21.10.2002, lp. 1).
2 OV C 292, 21.9.1998, lp. 66. (Anastassopoulos ziņojums).
3 OV C 227 E, 4.9.2008, lp. 132 (Lamassoure-Severin ziņojums).
4 190. panta 4.punkts.
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attiecībā uz likumdošanu, budžetu un Komisijas ievēlēšanu un vēlēšanu rezultātu 
pārbaudi,

D. pat bez līguma par vienotu vēlēšanu procedūru, ir notikusi pakāpeniska vēlēšanu sistēmu 
konverģence šajā periodā, īpaši, proporcionālās pārstāvības vispārēja pieņemšana 
1999.gadā, formāla politisko partiju nodibināšana ES līmenī1 un divkāršo mandātu 
anulēšana2,

E. Eiropas Savienības pilsonības ideja, kas formāli tika ieviesta konstitucionālā kārtībā ar 
Māstrihtas līgumu 1993.gadā, ieskaitot tiesības ar noteiktiem nosacījumiem piedalīties
Eiropas un pašvaldību vēlēšanās visās dalībvalstīs, izņemot savā valstī, un Pamattiesību 
harta, pirmo reizi nolasīta Nicā 2000.gadā, arī ir devusi ieguldījumu pakāpeniskai post-
nacionālās demokrātijas attīstībai,

F. tomēr tautas atzinība Parlamenta svarīgajām demokrātiskajām funkcijām saglabājas zemā 
līmenī, politiskās partijas Eiropas līmenī joprojām ir vājas, vēlēšanu kampaņas kļūst 
vairāk nacionālas nekā eiropeiskas, mediju ziņojumi par Parlamentu turpina būt plāni – un 
vispārējā vēlētāju aktivitāte Parlamenta vēlēšanās ir neatlaidīgi kritusies no 63 procentiem 
1979.gadā līdz 45,6 procentiem 2004.gadā,

G. līdz pat šai dienai starp sistēmām, ko dalībvalstis pielieto ievēlēšanai Eiropas Parlamentā, 
pastāv vairākas pretrunas, īpaši attiecībā uz EP locekļu vēlēšanu apgabaliem un 
preferenciālās balsošanas pielietošanu,

H. ES pilsoņu, kas dzīvo dalībvalstīs, izņemot savējā, skaits, kas balso Eiropas Parlamenta 
velēšanās ir neliels, un to skaits, kuri kandidē vēlēšanās, nenozīmīgs; rezidences
kvalifikācijas prasības dalībai vēlēšanām dalībvalstīs atšķiras, tāpat kā periods, pēc kura 
valsts iedzīvotājiem, kas dzīvo jebkur citur ES, tiek atņemtas to tiesības balsot mājās,

I. saskaņā ar tiesu precedentu tiesībām, kamēr dalībvalstis izbauda pamatīgu rīcības brīvību, 
nosakot, kurš drīkst vēlēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās, viņiem tomēr ir saistības ievērot 
ES likumu vispārējos principus un netiek pieļauta dažāda attieksme pret dažādām ES 
pilsoņu kategorijām3,

J. patreizējais Komisijas priekšlikums veicināt to ES pilsoņu dalību vēlēšanās, kas dzīvo 
dalībvalstīs, izņemot savējā, ir iestrēdzis Padomē; un jebkurā gadījumā, Komisijas 
priekšlikumi nav domāti, lai iedrošinātu atbilstoši kvalificētus kandidātus kandidēt no
vairāk kā vienas valsts saraksta vienās un tajās pašās vēlēšanās, par spīti faktam, ka Akts 
to neaizliedz4,

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra Regula (EK) Nr. 2004/2003 par noteikumiem, kas 
attiecas uz Eiropas līmeņa politiskajām partijām un to finansēšanu; OV L 297, 15.11.2003. lp. 1).
2 Padomes Lēmums 2002/772/EC, Euratom., 1b. panta 7.punkts.
3 Lieta C-145/04 Spain v United Kingdom [2006] ECR I-7917 (par Gibraltāru) un Lieta C-300/04 Eman and 
Sevinger v College van burgemeester en wethouders van Den Haag [2006] ECR I-8055 (par Arubu).
4 Sk.1993. gada 6. decembra Padomes Direktīvu 93/109/EK, kas nosaka sīki izstrādātu kārtību balsstiesību un 
tiesību kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās izmantošanai Savienības pilsoņiem, kas dzīvo dalībvalstī, kuras 
pilsoņi tie nav (OV L 329, 30.12.1993, lp. 34) un 2007. gada 26. septembra Parlamenta rezolūciju par 
priekšlikumu Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 93/109/EK attiecībā uz noteiktu sīki izstrādātu kārtību 
balsstiesību un tiesību kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās izmantošanai Savienības pilsoņiem, kas dzīvo 
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K. ir vairāki jautājumi, kurus attiecībā uz Eiropas Parlamenta vēlēšanām nepieciešams 
pārskatīt, ieskaitot jautājumu par barjeru, minimālo vecumu dalībai vēlēšanās, 
elektroniskās balsošanas izmantošanu, kandidātu dzimumu līdzsvaru, mazākum- valodu 
sabiedrību tiesības, balsošanas datumu un grafiku, EP locekļu mandātu pārbaudi, vakanču 
aizpildīšanu, un EP locekļu privilēģijas un neaizskaramību,

L. parlamenta vietu sadalījums starp dalībvalstīm un vispārējais Palātas lielums ir bijuši 
kritiskie jautājumi katrā Starpvaldību Konferencē (SVK), pārskatot Līgumu, kā arī katras 
jaunas dalībvalsts pievienošanās reizē,

M. Lisabonas līgums piešķir oficiālu statusu degresīvās proporcionalitātes principam
Parlamenta veidošanā, un turpmāk nosaka, ka Parlamentu “veido Savienības pilsoņu 
pārstāvji”1 – pretēji patreizējai definīcijai, ka EP locekļi ir “Kopienā apvienojušos valstu 
iedzīvotāju pārstāvji'2,

N. Parlamenta iepriekš izteiktā vēlme izlīdzināt anomālijas valstu vēlēšanu praksē, un tās 
galvenais priekšlikums ievēlēt noteiktu skaitu EP locekļu no transnacionāla vēlēšanu 
apgabala saraksta, ir palikuši stipri neievēroti,

O. Padome ir iepriekš piekritusi izpētīt Parlamenta prasību pārskatīt 1965. gada Protokolu par 
privilēģijām un neaizskaramību, pēc tam, kad Deputātu Statūti būs stājušies spēkā3,

P. Padome ir iepriekš piekritusi pārskatīt 1976. gada Aktu4; tomēr, pēdējo oficiālo vēlēšanu 
procedūras pārskatu Parlaments ierosināja jau tik sen atpakaļ kā 1998. gadā,

Q. Eiropas Parlamenta vēlēšanu reformai ir jāatbilst brīvu un taisnīgu vēlēsanu praksei, un
nedrīkst pārkāpt sistēmas proporcionalitāti; modernizētajam vēlēšanu likumam jābūt 
ilgstošam un saprotamam; funkciju ir pilnībā jārespektē decentralizācijas un 
proporcionalitātes principi, lai vienotība netiktu uzspiesta tikai tāpēc, lai tā būtu,

1. Nolemj pārveidot vēlēšanu procedūru ar mērķi vairot Parlamenta popularitāti Savienībā, 
samazināt atšķirības starp vēlēšanu procedūrām dalībvalstīs un padarīt Parlamentu vairāk 
saprotamu pilsoņiem, kurus tā pārstāv;

2. Sekojoši iesaka, ka zemāk minētās reformas ir jāpaveic laikā līdz 2014. gada vēlēšanām:

(a) ar nolūku satuvināt pilsoņus un Eiropas Parlamenta locekļus, teritoriālos vēlēšanu 
apgabalus jāievieš visās tajās dalībvalstīs, kur iedzīvotāju skaits pārsniedz 20 
miljonus;

(b) Dalībvalstis var izveidot speciālus vēlēšanu apgabalus, lai apmierinātu mazākum-
valodu kopienu vajadzības;

                                                                                                                                                  
dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav (OV C 219 E, 28.8.2008, lp. 193) (Duff ziņojums).
1 Eiropas Savienības Līguma 14. pants, grozīts ar Lisabonas līgumu (konsolidētā versija).
2  EK Līguma 189.pants.
3 2005. gada 3. jūnija deklarācija, ko sastādījuši dalībvalstu pārstāvji, tiekoties ar Padomi.
4 2002. gada 22. februāra Padomes deklarācija 6151/02 nolēma “ka šī Akta noteikumi ir jāpārskata pirms katrām 
otrajām Eiropas parlamenta vēlēšanām, kas notiek pēc 1976. gada Akta grozījumu spēkā stāšanās, kas ir šī 
Lēmuma saturs – t.i. pirms 2009. gada.
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(c) lai iesaistītu pilsoņus, paplašinot pieejamo izvēli, dalībvalstīm būs nepieciešams 
ieviest preferenciālās balsošanas sistēmas, kur vēlētājs var izvēlēties starp 
kandidātiem no preferenciāla saraksta (“pus-atvērti saraksti”), ne tikai starp partiju 
sarakstiem (“slēgti saraksti”);

(d) ievēlēto locekļu skaitam no valsts sarakstiem jābūt 750, svārstoties no minimālā 
vietu skaita 5 līdz maksimālajām 95 vietām uz katru dalībvalsti;

(e) lai atvieglotu procedūru parlamenta vietu sadalīšanai starp dalībvalstīm, un 
samazinātu jautājumu politizēšanu, pirms katrām vēlēšanām ir jāveic vietu pārdale, 
ja Eurostat var to objektīvi pamatot. Lēmums par šo jautājumu tiks pieņemts uz 
strikti demogrāfiskas pastāvīgo iedzīvotāju bāzes un saskaņā ar degresīvās 
proporcionalitātes principu, kā to ieteicis Parlaments un ko 2007. gadā principā 
akceptēja SVK1. Par pārdali jāpaziņo vismaz 12 mēnešus pirms mandātu izbeigšanās;

(f) lai paplašinātu vēlētāju izvēli, stiprinātu vēlēšanu kampaņas Eiropas izmērus un 
attīstītu Eiropas politisko partiju lomu, tiks izveidots atsevišķs papildus vēlēšanu 
apgabals visā Eiropas Savienības teritorijā. Ievēlēto pārstāvju skaitam no šī 
transnacionālā saraksta jābūt tādam pašam kā no valstīm. Transnacionālie saraksti 
tiks veidoti no kandidātiem, kas izlozēti no vismaz ceturtdaļas no valsts, un tajā tiks 
nodrošināts dzimumu līdzsvars. Katram vēlētājam būs iespēja nodot vienu balsi par 
ES kopsarakstu, papildus balsij par valsts vai reģionālo sarakstu. Balsošana būs 
preferenciāla saskaņā ar “pus-atvērto” sarakstu sistēmu; un vietas tiks piešķirtas 
atbilstoši Sainte-Laguë metodei2;

(g) kandidāti vienās vēlēšanās var kandidēt gan ES kopsarakstā, gan valsts vai reģionālā 
vēlēšanu apgabalā; kandidāti, kas oficiāli dzīvo vairāk kā vienā dalībvalstī, un 
kandidāti ar dubultu pilsonību, kuri ir reģistrēti attiecīgos vēlēšanu sarakstos, ir 
tiesīgi kandidēt vairāk kā vienā valsts vai reģionālā sarakstā vienās vēlēšanās;

(h) vēlēšanu institūcija tiek izveidota ES līmenī, lai regulētu ES kopsaraksta vēlēšanu 
vadību un pārbaudītu EP locekļu, kas ievēlēti no šī saraksta, mandātus. Vēlēšanu 
institūcijā ir pa vienam pārstāvim no katras dalībvalsts, Komisijas un Parlamenta;

(i) ar nolūku uzsvērt ES visaptverošo vēlēšanu raksturu, par balsošanas dienām tiek
noteiktas sestdienas un svētdienas;

(j) ar nolūku veicināt aktivitāti tajās dalībvalstīs, kur skolu un augstskolu brīvdienas 
sākas jūnijā, un lai dotu jaunievēlētajam Parlamentam vairāk laika sagatavoties 
Komisijas prezidenta ievēlēšanai, vēlēšanu laiks tiek pārcelts no jūnija uz maiju3;

                                               
1 Deklarācija Nr. 5, kas pievienota Starpvaldību Konferences Gala Aktam. Formula ir šāda: “Attiecība starp 
iedzīvotāju skaitu un katras dalībvalsts vietu skaitu ir jāatšķiras attiecībā uz attiecīgo iedzīvotāju skaitu tādā 
veidā, ka katrs loceklis no dalībvalsts ir lielāku iedzīvotāju skaitu pārstāv vairāk pilsoņus, nekā katrs loceklis no 
dalībvalsts ar mazāku iedzīvotāju skaitu, un arī, pretēji, ka dalībvalstij ar mazāku iedzīvotāju skaitu nedrīkst būt 
vairāk vietu nekā dalībvalstij ar lielāku iedzīvotāju skaitu”.
2 Sainte-Laguë metode izmanto dalītājus 1, 3, 5, 7, utt. un tiks izmantota Eiropas parlamenta 2009. gada 
vēlēšanās Vācijā, Latvijā un Zviedrijā. Tā nodrošina nedaudz proporcionālāku rezultātu nekā D'Hondt metode.
3 Kā ieteikts 2005. gada 1. decembra Parlamenta rezolūcijā par norādījumiem Apstiprināšanai Komisijā (OV C 
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(k) mimimālais vecums tiesību balsot Eiropas Parlamenta vēlēšanās iegūšanai ir 16 gadi. 
Minimālā vecuma prasība kandidātiem – 18 gadi;

(l) Parlamentam ir jāpārbauda locekļu mandāti, balstoties uz rezultātiem, ko oficiāli 
paziņo dalībvalstis (ieskaitot brīvo vietu aizpildīšanu) un tam ir pilnvaras vadīt 
jebkādas debates; Tāpat, Parlamentam ir tiesības veikt darbības pret mandāta 
atsaukšanu, ko veic dalībvalsts, kur un cik tālu tas ir pretrunā ar Aktu vai Eiropas 
Savienības likumu;

3. Nosaka pastiprināt e-balsošanas tehnikas izmantošanu 2014. gadā, tik daudz, cik tiek 
garantēta e-balsošanas uzticamība attiecībā gan uz tehniskiem, gan juridiskiem 
noteikumiem;

4. Aicina Komisiju un dalībvalstis pastiprināt to pūliņus palīdzēt ES pilsoņiem, kas dzīvo 
dalībvalstīs, izņemot savējā, piedalīties Eiropas vēlēšanās viņu adoptētajā valstī;

5. Lūdz dalībvalstis harmonizēt noteikumus, kas attiecas uz balsstiesību atņemšanu 
pilsoņiem, kas dzīvo citās dalībvalstīs, valsts parlamenta vēlēšanu nolūkos; iedrošināt 
līdzīgi domājošas dalībvalstis veicināt to sadarbību uz abpusējas bāzes, ieviešot
savstarpējas tiesības balsot valsts vēlēšanās;

6. Mudina Parlamentu, kas tiks ievēlēts 2009. gada jūnijā, saistībā ar Lisabonas līgumu, 
apsvērt, vai Parlamenta sastāvs pēc 2014. gada būs balstīts, kā patreiz, uz pastāvīgiem 
iedzīvotājiem, vai, tā vietā, uz konkrētās tautības ES pilsoņu skaitu, kas dzīvo ES;

7. Pieprasa Komisijai iesniegt Padomei priekšlikumus par Līguma grozījumiem, kas 
nepieciešami, lai nodrošinātu šo reformu efektivitāti; paredz, sekojoši, sniegt priekšlikumu 
par pasākumu ieviešanu, kas nepieciešami, lai reformas stātos spēkā laicīgi pirms Eiropas 
Parlamenta vēlēšanām 2014. gadā;

8. Pieprasa SVK par vēlēšanu reformu mainīt arī 1965. gada Protokolu par privilēģijām un 
neaizskaramību Eiropas Kopienās ar nolūku izveidot vienotu un supranacionālu režīmu 
Eiropas Parlamenta locekļiem1;

9. Sniedz norādījumus tās Prezidentam iesniegt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un 
dalībvalstu parlamentiem un valdībām.

                                                                                                                                                  
285 E, 22.11.2006, lp. 137 (Duff ziņojums).
1 2006. gada 6. jūlija Parlamenta rezolūcija par izmaiņām Protokolā par privilēģijām un neaizskaramību (OV C 
303 E, 13.12.2006, lp. 830), kurā Parlaments apstiprināja tā nodomus izmantot Deputātu Statūtus kā daļēju 
pamatu ieteiktajai pārskatīšanai (2003. gada 3. jūnija Eiropas Parlamenta lēmums par Eiropas parlamenta locekļu 
statūtu pieņemšanu (OV C 68 E, 18.3.2004, lp. 115)).
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Padomes lēmuma projekts, pieņemot noteikumus, kas groza 1976. gada 20. 
septembra Aktu par Eiropas Parlamenta locekļu ievēlēšanu tiešās vispārējās 

vēlēšanās 

PADOME,

Ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līguma190. panta 4. punktu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas Kopienas dibināšanas līguma 108. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta priekšlikumu,

ņemot vērā Parlamenta piekrišanu,

paredzot ieviest Līguma noteikumus par vēlēšanu procedūru,

IR PIEŅĒMUSI noteikumus, kas pievienoti šim lēmumam un iesaka dalībvalstīm tos pieņemt 
saskaņā ar to attiecīgām konstitucionālām prasībām.

Šis lēmums un noteikumi, kas tam pievienoti, tiks publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.

Dalībvalstīm bez kavēšanās jāziņo Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretāram, ka tās ir 
veikušas procedūras, kas nepieciešamas saskaņā ar to attiecīgiem konstitucionāliem 
noteikumiem, lai pieņemtu noteikumus, kas pievienoti šim lēmumam.   

Grozījumi stāsies spēkā tā mēneša pirmajā datumā, kas seko šī Lēmuma
noteikumu pieņemšanai dalībvalstīs saskaņā ar to attiecīgām konstitucionālām 
prasībām. 
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1. PIELIKUMS – Akta projekts, ar ko tiek grozīts 1976. gada 20. septembra Akts par Eiropas 
Parlamenta locekļu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās (1976. gada Vēlēšanu Akts)1

1. Grozījums

1976. gada Vēlēšanu Akts
1. pants – 1. punkts

1976. gada Vēlēšanu Akts Grozījums

1. Katrā dalībvalstī Eiropas Parlamenta 
locekļi jāievēl uz proprocionālas 
pārstāvības pamata, izmantojot sarakstu 
sistēmu vai vienas nododamās balss 
sistēmu.

1. Eiropas Parlamenta locekļi jāievēl uz 
proprocionālas pārstāvības pamata,
izmantojot sarakstu sistēmu vai vienas
nododamās balss sistēmu.

Or. en

2. grozījums

1976. gada Vēlēšanu Akts
1. pants – 2. punkts

1976. gada Vēlēšanu Akts Grozījums

2. Dalībvalstis var atļaut balsošanu, kas 
balstīta uz preferenciālu sarakstu sistēmu 
saskaņā ar pieņemto procedūru. 

2. Pieņemtajām sarakstu sistēmām jābūt 
pus-atvērtām, kur vēlētāji var izvēlēties 
starp kandidātiem no viņu preferenciālā
saraksta..

Or. en

                                               
1 Šī dokumenta grozījumi ir balstīti uz konsolidāciju, ko izstrādājis Eiropas parlamenta Juridiskais dienests, 
balstoties uz  Aktu par Asamblejas pārstāvju ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās (OV L 278, 8.10.1976, lp. 5),  
kā izmainīts ar Lēmumu 93/81/Euratom, CECA, CEE grozot Aktu par  Eiropas parlamenta pāstāvju ievēlēšanu 
tiešās vispārējās vēlēšanās, kas pievienots 1976. gada 20. septembra Padomes Lēmumam 76/787/CECA, CEE, 
Euratom (OV L 33, 9.2.1993, lp. 15), un 2002. gada 25. jūnija un 2002. gada 23. septembra Padomes Lēmums 
2002/772/CE, Euratom (OV L 283, 21.10.2002, lp. 1). Šī konsolidācija atšķiras no konsolidētās versijas, ko 
izstrādājis Eiropas Savienības Publikāciju Birojs (CONSLEG. 1976X1008-23/09/2002) divos jautājumos: tas 
iekļauj ievilkumu 6. panta 1.punktam “– Reģionu komitejas loceklis”, kas radies no Amsterdamas līguma 5. 
panta (OV C 340, 10.11.1997) un ir pārnumurēts saskaņā ar Padomes Lēmuma 2002/772/CE, Euratom 2.panta 
1.punktu.
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3. grozījums

1976. gada Vēlēšanu Akts
2. pants 

1976. gada Vēlēšanu Akts Grozījums

2. pants 2. pants

Atbilstoši konkrētai valsts situācijai, katra 
dalībvalsts var izveidot vēlēšanu 
apgabalus Eiropas Parlamenta vēlēšanām 
vai sadalīt tās vēlēšanu teritoriju citādā 
veidā, kopumā neietekmējot balsošanas 
sistēmas proporcionālo raksturu.    

1. Katra dalībvalsts var izveidot vēlēšanu 
apgabalus Eiropas Parlamenta vēlēšanām 
uz teritoriāla vai lingvistiska pamata. 

2. Dalībvalstīm ar iedzīvotāju skaitu 
vismaz divdesmit miljoni ir jāsdala to 
vēlēšanu teritorija vairākos reģionālos 
vēlēšanu apgabalos.
3. Vēlēšanu apgabalu izveidošana 
nedrīkst ietekmēt balsošanas sistēmas 
vispārējo proporcionālo raksturu.

Or. en

4. grozījums

1976. gada Vēlēšanu Akts
2. pants (jauns)

1976. gada Vēlēšanu Akts Grozījums

2a. Pants
1. Kopējam ievēlēto locekļu skaitam
saskaņā ar 2. panta noteikumiem jābūt 
750. Pārstāvībai jābūt degresīvi 
proporcionālai, ar vismaz pieciem 
locekļiem no katras valsts. Nevienai valstij 
nedrīkst tikt piešķirts vairāk par 95 
vietām. 
2.Lai sadalītu vietas starp dalībvalstīm 
saskaņā ar degresīvās proporcionalitātes 
principu, attiecībai starp iedzīvotāju 
skaitu un katras valsts vietu skaitu  jābūt 
tādai, ka katrs loceklis no valsts ar lielāku 
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iedzīvotāju skaitu pārstāv vairāk pilsoņu  
nekā loceklis no valsts ar mazāku 
iedzīvotāju skaitu, kā arī, pretēji, ka valstij 
ar mazāku iedzīvotāju skaitu nav vairāk 
vietu kā valstij ar lielāku iedzīvotāju 
skaitu.
3. Šo vietu sadale starp dalībvalstīm ir 
jāpārskata katra Parlamenta mandātu 
laikā. Padome, atbildot uz Komisijas 
priekšlikumu, un ar Parlamenta 
piekrišanu, pieņem lēmumu par jaunā 
parlamenta sastāva izveidošanu. Lēmums 
jāpieņem ne vēlāk kā divpadsmit mēnešus 
pirms mandāta beigām. 

Or. en

5. grozījums

1976. gada Vēlēšanu Akts
2b. pants (jauns)

1976. gada Vēlēšanu Akts Grozījums

2b.pants
1. Neierobežojot 2. un 2a. pantus, 
jāizveido viens papildus vēlēšanu 
apgabals, kura sastāvā ietilpst visa
Savienības teritorija.
2. Kopējam locekļu skaitam, kas ievēlēts 
saskaņā ar šī panta noteikumiem, jābūt 
tādam pašam kā valstu skaitam. 
3. Jāizveido vēlēšanu institūcija, lai vadītu 
un pārbaudītu Eiropas Savienības 
vēlēšanu apgabala vēlēšanu procesu. 
Institūcijā ir pa vienam pārstāvim no 
Eiropas Parlamenta, Komisijas un katras 
dalībvalsts.  
4. ES kopsaraksti, ko iesniedz Eiropas 
politiskās partijas, tiks uzskatīti par 
atbilstīgiem tikai:
(a) ja to sastāvā būs kandidāti, kas dzīvo 
vismaz vienā ceturtdaļā valstu, un 
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(b) ja tiks nodrošināts dzimumu līdzsvars.
5. Katram vēlētājam tiek piešķirta viena 
papildus balss, kas var tikt nodota par 
viņa vai viņas izvēlēto kandidātu ES 
kopsarakstā. Vietas tiks piešķirtas, 
pielietojot Sainte-Laguë metodi.
6. Detalizēta informācija par Eiropas 
Savienības vēlēšanu apgabalu vēlēšanām, 
ieskaitot pilnvaru nodošanu vēlēšanu 
institūcijai, tiks nodrošināta, īstenojot
pasākumus saskaņā ar 14. pantu.

Or. en

6. grozījums

1976. gada Vēlēšanu Akts
3. pants

1976. gada Vēlēšanu Akts Grozījums

3. pants 3. pants
Dalībvalstis var noteikt minimālo barjeru 
vietu piešķiršanai. Valsts līmenī šī barjera
nedrīkst pārsniegt 5 procentus no nodoto 
balsu skaita.

1. Dalībvalstis var noteikt minimālo 
barjeru vietu piešķiršanai, kas sadalītas 
valsts, reģionālos vai lingvistiskos
vēlēšanu apgabalos. Valsts līmenī šī 
barjera nedrīkst pārsniegt 5 procentus no 
nodoto balsu skaita.

2.Minimālā barjera netiek noteikta vietu 
piešķiršanai no ES kopsaraksta vēlēšanu 
apgabala.

Or. en

7. grozījums

1976. gada Vēlēšanu Akts
 4. pants

1976. gada Vēlēšanu Akts Grozījums

4.pants 4.pants
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Katra dalībvalsts var noteikt robežu  
kandidātu kampaņu izdevumiem.

Dalībvalstis un vēlēšanu institūcija
nosaka robežu kandidātu un partiju 
kampaņu izdevumiem..

Or. en

8.grozījums

1976. gada Vēlēšanu Akts
5.pants

1976. gada Vēlēšanu Akts Grozījums

5.pants 5.pants
1. Piecu gadu termiņš, uz kuru Eiropas 
Parlamenta locekļi tiek ievēlēti, sākas ar 
pirmās sesijas atklāšanu, kas seko katrām 
vēlēšanām.

1. Piecu gadu termiņš, uz kuru Eiropas 
Parlamenta locekļi tiek ievēlēti, sākas ar 
pirmās sesijas atklāšanu, kas seko katrām 
vēlēšanām.

Tas var tikt pagarināts vai saīsināts saskaņā 
ar 10.panta 2.punkta otro apakšparagrāfu.

Tas var tikt pagarināts vai saīsināts saskaņā 
ar 11.panta 2.punkta otro apakšparagrāfu.

2. Amata termiņš katram loceklim sākas un 
beidzas tajā pašā laikā, kad periods, kas 
minēts 1. paragrāfā..

2. Amata termiņš katram loceklim sākas un 
beidzas tajā pašā laikā, kad periods, kas 
minēts 1. paragrāfā.

Or. en

9. grozījums

1976. gada Vēlēšanu Akts
6.pants

1976. gada Vēlēšanu Akts Grozījums

6.pants 6.pants

1. Eiropas Parlamenta locekļi balso uz 
individuāla un personīga pamata. Tiem
nav saistību pret jebkādiem norādījumiem 
un tie nesaņem saistošus mandātus.

Eiropas Parlamenta locekļiem ir tiesības 
un pienākumi, kas noteikti Deputātu
Statūtos un Protokolā par Eiropas Kopienu
privilēģijām un neaizskaramību.

2. Eiropas Parlamenta locekļi bauda 
privilēģijas un neaizskaramību, kas tiem 
piemērojama, pamatojoties uz 1965.gada 
8. aprīļa Protokolu par Eiropas Kopienu
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privilēģijām un neaizskaramību.  

Or. en

10.grozījums

1976. gada Vēlēšanu Akts
7.pants – 1.paragrāfs – 1a. ievilkums (jauns)

1976. gada Vēlēšanu Akts Grozījums

– valsts vai reģionāla parlamenta loceklis,

Or. en

11.grozījums

1976. gada Vēlēšanu Akts
7.pants – 2.paragrāfs

1976. gada Vēlēšanu Akts Grozījums

2. Kopš 2004. gada Eiropas Parlamenta 
vēlēšanām, Eiropas Parlamenta locekļa 
amats nav savienojams ar valsts
parlamenta locekļa amatu.

Dzēsts

Kā izņēmums šim noteikumam un 
neierobežojot 3. paragrāfu:
– Īrijas nacionālā parlamenta locekļiem, 
kas ievēlēti Eiropas Parlamentā ar 
sekojošo balsošanu ir atļauti divkārši 
mandāti īidz nākamajām Īrijas nacionālā 
parlamenta vēlēšanām, kuru sakrišanas 
gadījumā tiek piemērots šī paragrāfa 
pirmais apakšparagrāfs;
–Apvienotās Karalistes parlamenta 
locekļiem, kas vienlaicīgi ir arī Eiropas 
Parlamenta locekļi piecu gadu termiņa 
laikā pirms Eiropas Parlamenta 
vēlēšanām 2004. gadā ir atļauts divkāršais 
mandāts līdz 2009.gada Eiropas 
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Parlamenta vēlēšanām, kad tiks piemērots
šī paragrāfa pirmais apakšparagrāfs.

Or. en

12.grozījums

1976. gada Vēlēšanu Akts
7.pants – 4.paragrāfs

1976. gada Vēlēšanu Akts Grozījums

4. Eiropas Parlamenta locekļi, uz kuriem 
1., 2. un 3. paragrāfi kļuva piemērojami 
piecu gadu termiņa laikā, kas minēts
5.pantā, ir jāaizstāj saskaņā ar 13. pantu.  .

4. Eiropas Parlamenta locekļi, uz kuriem 1. 
vai 2. paragrāfs kļuva piemērojams piecu 
gadu termiņa laikā, kas minēts 5.pantā, ir 
jāaizstāj saskaņā ar 13. pantu.

Or. en

13. grozījums

1976. gada Vēlēšanu Akts
9 a. pants (jauns)

1976. gada Vēlēšanu Akts Grozījums

 9a.pants
Vēlētāji ir tiesīgi balsot par Eiropas 
Parlamentu no 16 gadu vecuma.
Kandidāti ir tiesīgi kandidēt uz Eiropas 
Parlamentu no 18 gadu vecuma.

Or. en

14. grozījums

1976. gada Vēlēšanu Akts
9 b. pants (jauns)
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1976. gada Vēlēšanu Akts Grozījums

 9b. Pants
Kandidāti var kandidēt no ES kopsaraksta
un vienas vai vairāku dalībvalstu 
sarakstiem vienās un tajās pašās 
vēlēšanās. 

Or. en

15. grozījums

1976. gada Vēlēšanu Akts
10.pants – 1. paragrāfs

1976. gada Vēlēšanu Akts Grozījums

1. Eiropas Parlamenta vēlēšanas notiek 
datumā un laikos, ko noteikusi katra 
dalībvalsts; visām dalībvalstīm šim 
datumam jābūt vienā laika posmā, sākot 
no ceturtdienas rīta un beidzot sekojošā 
svētdienā.

1. Par balsošanas dienām Eiropas 
Parlamenta vēlēšanām tiek noteiktas 
sestdienas un svētdienas maija mēnesī. 

Or. en

16. grozījums

1976. gada Vēlēšanu Akts
11.pants – 2.paragrāfs – 2.apakšparagrāfs

1976. gada Vēlēšanu Akts Grozījums

Ja nav iespējams sarīkot vēlēšanas Kopienā
šajā periodā, Padomei vienbalsīgi, pēc 
konsultēšanās ar Eiropas Parlamentu, 
jānosaka vismaz vienu mēnesi1 pirms piecu 
gadu termiņa beigām, kas minēts 5.pantā,
cits vēlēšanu periods, kas nedrīkst būt 
vairāk par diviem mēnešiem pirms vai 

Ja nav iespējams sarīkot vēlēšanas 
Savienībā šajā periodā, Padomei 
vienbalsīgi, ar Parlamenta piekrišanu, 
jānosaka vismaz vienu gadu pirms piecu
gadu termiņa beigām, kas minēts 5.pantā, 
cits vēlēšanu periods, kas nedrīkst būt 
vairāk par diviem mēnešiem pirms vai 

                                               
1 Lēmuma 2002/772/CE, Euratom versijās, kā publicēts Oficiālajā Vēstnesī, izņemot angļu un spāņu versijās, šis 
periods ir noteikts viens gads.
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vienu mēnesi pēc perioda, kas noteikts 
saskaņā ar iepriekšējo apakšparagrāfu.

vienu mēnesi pēc perioda, kas noteikts 
saskaņā ar iepriekšējo apakšparagrāfu.

Or. en

17. grozījums

1976. gada Vēlēšanu Akts
12.pants

1976. gada Vēlēšanu Akts Grozījums

12.pants 12.pants

Eiropas Parlaments pārbauda Eiropas 
Parlamenta locekļu mandātus. Šajā 
nolūkā tiek pierakstīti rezultāti, ko oficiāli 
paziņojušas dalībvalstis, un vadītas
jebkādas debates, kas var rasties no šī 
Akta noteikumiem, izņemot tās, kas izriet
no valsts noteikumiem, uz kuriem Akts 
attiecas. 

Eiropas Parlaments pārbauda Parlamenta 
locekļu mandātus, pamatojoties uz 
rezultātiem, ko oficiāli paziņojusi ES 
vēlēšanu institūcija un dalībvalstis. 

Or. en

18. grozījums

1976. gada Vēlēšanu Akts
13.pants

1976. gada Vēlēšanu Akts Grozījums

13.pants 13.pants

1. Vieta atbrīvojas, kad Eiropas Parlamenta 
locekļa mandāts beidzas ar atkāpšanos, 
nāvi vai mandāta atsaukšanu.

Vieta atbrīvojas, kad Eiropas Parlamenta 
locekļa mandāts beidzas ar atkāpšanos, 
nāvi vai mandāta atsaukšanu.

2. Saskaņā ar citiem šī Akta noteikumiem, 
katra dalībvalsts nosaka atbilstošas 
procedūras jebkuras vietas aizpildīšanai, 
kas atbrīvojusies piecu gadu amata 
termiņa laikā, kas minēts 5.pantā, uz 
atlikušo laika periodu. 
3. Ja dalībvalsts ir skaidri noteikusi
noteikumus Eiropas Parlamenta locekļa 
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mandāta atsaukšanai, šis mandāts beidzas 
saskaņā ar šiem juridiskajiem
noteikumiem.  Kompetentas valsts 
institūcijas informē Eiropas Parlamentu.
4. Ja vieta atbrīvojas sakarā ar 
atkāpšanos vai nāviļ, Eiropas Parlamenta 
prezidents nekavējoties informē 
dalībvalsts attiecīgās kompetentās
institūcijas. 

Or. en

19. grozījums

1976. gada Vēlēšanu Akts
3 a.pants (jauns)

1976. gada Vēlēšanu Akts Grozījums

13a.pants
1. Gadījumos, kad locekļi ievēlēti 
dalībvalstīs, un saskaņā ar citiem šī Akta 
noteikumiem, katra valsts nosaka 
atbilstošas procedūras jebkuras vietas, kas 
atbrīvojusies piecu gadu amata termiņa
laikā, kas minēts 5.pantā, aizpildīšanai uz 
atlikušo laika periodu.    
2. Gadījumos, kad dalībvalsts likumi 
skaidri nosaka noteikumus Eiropas 
Parlamenta locekļa mandāta atsaukšanai, 
kas ievēlēts tajā valstī, šis mandāts beidzas 
saskaņā ar šiem juridiskajiem 
noteikumiem. Kompetentas valsts
institūcijas informē Eiropas Parlamentu.     
3. Gadījumos, kad locekļa, kas ievēlēts 
dalībvalstī, vieta abrīvojas sakarā ar
atkāpšanos vai nāvi, Eiropas Parlamenta 
prezidents tūlīt informē dalībvalsts 
attiecīgās kompetentās institūcijas.

Or. en

(šis Grozījums daļēji atkārto 1976.gada Vēlēšanu Akta 13.panta .2, 3. un  4. paragrāfu 
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redakciju. Sk. 13.panta grozījumu)

20. grozījums

1976. gada Vēlēšanu Akts
13 b.pants (jauns)

1976. gada Vēlēšanu Akts Grozījums

13b.pants
1. Gadījumos, kad locekļi, kas ievēlēti 
Eiropas Savienības vēlēšanu apgabalā, un 
saskaņā ar citiem šī Akta noteikumiem, 
vēlēšanu institūcija veic nepieciešamās
darbības, lai aizpildītu jebkuru vietu, kas 
atbrīvojusies piecu gadu amata termiņa 
laikā, kas minēts 5.pantā, uz atlikušo 
laika periodu.  
2. Gadījumos, kad ES likumdošana
skaidri nosaka noteikumus Eiropas 
Parlamenta locekļa mandāta atsaukšanai, 
kas ievēlēts no ES kopsaraksta, šis 
mandāts beidzas saskaņā ar šiem 
juridiskajiem noteikumiem. Vēlēšanu 
institūcija informē Eiropas Parlamentu.    
3. Gadījumos, kad atbrīvojas vieta ES 
kopsarakstā sakarā ar atkāpšanos vai 
nāvi,Eiropas Parlamenta prezidents 
nekavējoties informē vēlēšanu institūciju.

Or. en

21. grozījums

1976. gada Vēlēšanu Akts
13 c.pants (jauns)

1976. gada Vēlēšanu Akts Grozījums

 13c.pants
Eiropas Parlaments vadīs jebkuras 
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debates, kas var rasties no šī Akta 
noteikumiem un kur iesaistīta Savienības 
likumdošana.

Or. en

22. grozījums

1976. gada Vēlēšanu Akts
14.pants

1976. gada Vēlēšanu Akts Grozījums

14.pants 14.pants
Ja Akta ieviešanai būs nepieciešams 
īstenot pasākumus, Padome rīkojoties
vienbalsīgi, atbildot uz Eiropas Parlamenta 
priekšlikumu pēc konsultēšanās ar 
Komisiju, īstenos šādus pasākumus pēc 
centieniem panākt vienošanos ar Eiropas 
Parlamentu izlīgšanas komitejā, kuras 
sastāvā ir Padomes un Eiropas 
Parlamenta pārstāvji. 

Padome, rīkojoties ar kvalificētu 
vairākumu, atbildot uz Eiropas Parlamenta 
priekšlikumu, pēc konsultēšanās ar 
Komisiju, un pēc tam, kad Parlaments būs 
devis savu piekrišanu, īstenos pasākumus 
šī Akta ieviešanai.   

Or. en

23. grozījums

1976. gada Vēlēšanu Akts
15.pants – 2.apakšparagrāfs

1976. gada Vēlēšanu Akts Grozījums

1. un 2. pielikumi veido neatņemamu šī 
Akta sastāvdaļu.

Dzēsts

Or. en

24. grozījums

1976. gada Vēlēšanu Akts
15.pants – 2a.apakšparagrāfs (jauns)
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1976. gada Vēlēšanu Akts Grozījums

Saskaņā ar Pievienošanās līgumiem, šī 
Akta čehu, bulgāru, igauņu, ungāru, 
latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, 
rumāņu, slovāku un slovēņu teksta 
versijas arī tiek uzskatītas par 
autentiskām.

Or. en

25. grozījums

1976. gada Vēlēšanu Akts
1.PIELIKUMS

1976. gada Vēlēšanu Akts Grozījums

1.PIELIKUMS Dzēsts
Apvienotā Karaliste piemēros šī Akta 
noteikumus tikai attiecībā uz Apvienoto 
Karalisti.

Or. en

26. grozījums

1976. gada Vēlēšanu Akts
2.PIELIKUMS

1976. gada Vēlēšanu Akts Grozījums

2.PIELIKUMS Dzēsts
 14.panta deklarācija

Attiecībā uz procedūru, kas jāievēro 
Izlīgšanas Komitejai, ir panākta 
vienošanās griezties pēc palīdzības
attiecībā uz procedūras, kas izstrādāta
kopējā Eiropas Parlamenta Padomes un 
Komisijas 1975.gada 4.marta deklarācijā1, 
5.,6., un 7. paragrāfiem.

                                               
1 OV C 89, 22. 4. 1975, lp. 1.
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Or. en
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2.PIELIKUMS – Akta par Asamblejas pārstāvju ievēlēšanu tiešās vispārējās 
vēlēšanās konsolidētā versija, kas pievienota Padomes 1976.gada 

20.septembra lēmumam un tā sekojošiem grozījumiem

AKTS1

Par Eiropas Parlamenta locekļu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās

 1.pants

1. Katrā dalībvalstī Eiropas Parlamenta locekļus ievēlē, ievērojot proporcionālas 
pārstāvības principu, izmantojot sarakstu sistēmu vai vienas nododamās balss sistēmu.

2. Dalībvalstis var atļaut balsošanu, kuras pamatā ir preferenciālo sarakstu sistēma, 
saskaņā ar procedūru, ko tās pieņem.

3. Vēlēšanas ir vispārējas un tiešas, un balsošana ir brīva un aizklāta.

2.pants

Saskaņā ar īpašo valsts situāciju, katra dalībvalsts var izveidot vēlēšanu apgabalus Eiropas 
Parlamenta vēlēšanām vai citādi sadalīt savu vēlēšanu teritoriju, vispārīgi neietekmējot 
balsošanas sistēmas proporcionalitātes principu.

3.pants

Dalībvalstis var noteikti obligāto barjeru vietu sadalījumam. Valsts līmenī minētā barjera
nedrīkst pārsniegt 5 procentus no nodotajām balsīm.

4.pants

Katra dalībvalsts var noteikt maksimālo robežu kandidātu kampaņas izdevumiem.

5.pants

1. Piecu gadu termiņš, uz kuru Eiropas Parlamenta locekļi tiek ievēlēti, sākas ar pirmās 
sesijas uzsākšanu pēc katrām vēlēšanām.

Tas var tikt pagarināts vai saīsināts saskaņā ar 10.panta 2.punkta otro apakšparagrāfu.
                                               
1 NB : Šī dokumenta grozījumi ir balstīti uz konsolidāciju, ko izstrādājis Eiropas Parlamenta Juridiskais dienests, 
balstoties uz  Aktu par Asamblejas pārstāvju ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās (OV L 278, 8.10.1976, lp. 5),  
kā izmainīts ar Lēmumu 93/81/Euratom, CECA, CEE grozot Aktu par  Eiropas parlamenta pāstāvju ievēlēšanu 
tiešās vispārējās vēlēšanās, kas pievienots 1976. gada 20. septembra Padomes Lēmumam 76/787/CECA, CEE, 
Euratom (OV L 33, 9.2.1993, lp. 15), un 2002. gada 25. jūnija un 2002. gada 23. septembra Padomes Lēmums 
2002/772/CE, Euratom (OV L 283, 21.10.2002, lp. 1). Šī konsolidācija atšķiras no konsolidētās versijas, ko 
izstrādājis Eiropas Savienības Publikāciju Birojs (CONSLEG. 1976X1008-23/09/2002) divos jautājumos: tas 
iekļauj ievilkumu 6. panta 1.punktam “– Reģionu komitejas loceklis”, kas radies no Amsterdamas līguma 5. 
panta (OV C 340, 10.11.1997) un ir pārnumurēts saskaņā ar Padomes Lēmuma 2002/772/CE, Euratom 2.panta 
1.punktu.
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2. Katra locekļa amata pilnvaru termiņš sākas un beidzas vienā un tajā pašā laikā, tāpat kā 
periods, kas mnēts 1.paragrāfā.

6.pants

1. Eiropas Parlamenta locekļi balso uz individuāla un personīga pamata. Tie nedrīkst 
pakļauties nekādiem norādījumiem un saņemt saistošus mandātus. 

2. Eiropas Parlamenta locekļi bauda privilēģijas un neaizskaramību, kas viņiem 
piemērojama saskaņā ar 1965. gada 8. aprīļa Protokolu par privilēģijām un neaizskaramību 
Eiropas Kopienās. 

7.pants

1. Eiropas Parlamenta locekļa amats nav savienojams ar:

 Amatu dalībvalsts valdībā,

 Amatu Eiropas Kopienu komisijā,

 Eiropas Kopienas Tiesas vai Pirmās instances tiesas tiesneša, advokāta vai reģistratora 
amatu,

 Eiropas Centrālās bankas direktoru valdes locekļa amatu,

 Eiropas Kopienu Auditoru tiesas locekļa amatu,

 Eiropas Kopienu Ombuda amatu,

 Eiropas Kopienu Ekonomiskās un Sociālās komitejas un Eiropas Aotmenerģijas Kopienas 
locekļa amatu,

 Amatu Reģionālajā komitejā,

 Komiteju vai citu institūciju, kas izveidotas saskaņā ar Eiropas Kopienas un Eiropas 
Atomenerģijas kopienu dibināšanas līgumiem, locekļu amatu, kura uzdevums ir vadīt 
Kopienas fondus vai veikt pastāvīgu tiešu administratīvu uzdevumu,

 Eiropas Investīciju bankas direktoru valdes, vadības komitejas vai personāla locekļa 
amatu,

 Eiropas Kopienu institūciju vai specializēto institūciju, kas pievienotas tām vai Eiropas 
Centrālai bankai, aktīvas amatpersonas vai valsts civildienesta ierēdņa amatu.

2. Kopš 2004. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām Eiropas Parlamenta locekļa amats nav 
savienojams ar valsts parlamenta locekļa amatu.



PR\746440LV.doc 25/54 PE412.180v02-00

                              Ārējais tulkojums LV

Atkāpjoties no minētā noteikuma un neierobežojot 3. paragrāfu:
 Īrijas valsts parlamenta locekļi, kas ievēlēti Eiropas Parlamentā turpmākajās vēlēšanās, 

var saglabāt divkāršu mandātu līdz nākamajām Īrijas valsts parlamenta vēlēšanām, pēc
tam tiek piemērota šā punkta pirmais paragrāfs;

 Apvienotās Karalistes parlamenta locekļi, kas ir arī Eiropas Parlamenta locekļi piecu gadu 
termiņa laikā pirms Eiropas Parlamenta 2004. gada vēlēšanām, var saglabāt divkāršu 
mandātu līdz Eiropas Parlamenta 2009. gada vēlēšanām, kad tiek piemērota šā punkta 
pirmais paragrāfs.

3. Papildus, katra dalībvalsts, apstakļos, kas noteikti 8.pantā, var valsts līmenī paplašināt 
noteikumus attiecībā uz nesavietojamību.

4. Eiropas Parlamenta locekļi, uz kuriem 1., 2. un 3. punkts tiek piemērotss piecu gadu 
termiņa laikā, kas minēts 5.pantā, jāaizstāj saskaņā ar 13.pantu.

8.pants

Ievērojot šā Akta noteikumus, vēlēšanu procedūru katrā dalībvalstī reglamentē tās valsts 
noteikumi.

Tādi valsts noteikumi, kuros vajadzības gadījumā var ņemt vērā konkrēto stāvokli 
dalībvalstīs, neietekmē proporcionalitātes principu, kas ir būtisks balsošanas sistēmai.

9.pants

Jebkurās Eiropas Parlamenta locekļu vēlēšanās ir atļauts balsot tikai vienu reizi.

10.pants

1. Eiropas Parlamenta vēlēšanas notiek datumā un laikos, ko noteikusi katra dalībvalsts; 
visām dalībvalstīm šim datumam jābūt vienā periodā, sākot no ceturtdienas rīta un beidzot 
svētdienā. 

2. Dalībvalstis nedrīkst oficiāli darīt zināmus atklātībai savas skaitīšanas rezultātus, kamēr 
nav slēgta balsošana dalībvalstī, kuras vēlētāji ir pēdējie, kam jābalso 1.punktā minētajā 
periodā.

11.pants

1. Padome, rīkojoties vienbalsīgi pēc konsultēšanās ar Eiropas Parlamentu, nosaka 
vēlēšanu periodu pirmajām vēlēšanām.

2. Turpmākās vēlēšanas notiek atbilstošā periodā pēdējā gadā piecu gadu periodā, kas 
minēts 5.pantā. 

Ja nav iespējams organizēt vēlēšanas Kopienā šaja periodā, Padome rīkojoties vienbalsīgi, pēc 
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konsultēšanās ar Eiropas Parlamentu, nosaka vismaz vienu mēnesi1 pirms piecu gadu termiņa 
beigām, kas minēts 5.pantā, nākamo vēlēšanu periodu, kas nav vairāk kā divi mēneši pirms 
vai vienu mēnesi pēc perioda, kas noteikts saskaņā ar iepriekšējo apakšparagrāfu. 

3. Neierobežojot Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 196.pantu un Eiropas 
Atomenerģijas Kopienas dibināšanas līguma 109. pantu, Eiropas Parlamentam jāsanāk kopā, 
neprasot sasaukšanu, pirmajā otrdienā pēc viena mēneša intervāla beigām no vēlēšanu perioda 
beigām. 

4. Eiropas Parlamenta pilnvaras beidzas, atklājot jaunā Eiropas Parlamenta pirmo sēdi.  

12.pants

Eiropas Parlamentam jāpārbauda Eiropas Parlamenta locekļu mandāti. Šajā nolūkā jāveic 
rezultātu, ko oficiāli paziņojušas dalībvalstis, pieraksti, un jāvada jebkādas debates, kas var 
rasties no šī Akta noteikumiem, izņemot tās, kas izriet no valsts noteikumiem, uz kuriem Akts 
attiecas.  

13.pants

1. Amata vieta atbrīvojas, kad Eiropas Parlamenta locekļa mandāts beidzas sakarā ar 
atkāpšanos, nāvi vai mandāta atsaukšanu.

2. Saskaņā ar citiem šī Akta noteikumiem, katra dalībvalsts nosaka atbilstošas procedūras, 
lai aizpildītu jebkuru amata vietu, kas atbrīvojas piecu gada termiņa laikā, kas minēts 5.pantā,
uz atlikušo periodu. 

3. Kur dalībvalsts likumi skaidri nosaka Eiropas Parlamenta locekļa mandāta atsaukšanu, 
tādam mandātam jābeidzas saskaņā ar šādiem juridiskajiem noteikumiem. Kompetentām 
valsts institūcijām par to jāinformē Eiropas Parlaments.  

4. Ja vieta atbrīvojas sakarā ar atkāpšanos vai nāvi, tad Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs 
tūlīt par to ziņo attiecīgās dalībvalsts kompetentajām institūcijām.

14.pants

Ja Akta ieviešanai ir nepieciešams īstenot pasākumus, Padome, rīkojoties vienbalsīgi, atbildot 
uz Eiropas Parlamenta priekšlikumu, pēc konsultēšanās ar Komisiju, īsteno šādus pasākumus, 
pēc centieniem panākt vienošanos ar Eiropas Parlamentu izlīgšanas komitejā, kuras sastāvā ir 
Padomes un Eiropas Parlamenta pārstāvji.  

15.pants

Šis Akts ir sagatavots dāņu, holandiešu, angļu, somu, franču, vācu, grieķu, īru, itāļu, 
portugāļu, spāņu un zviedru valodās, un visi teksti ir vienlīdz autentiski.

                                               
1 Lēmuma 2002/772/CE, Euratom versijās kā publicēts Oficiālajā Vēstnesī, izņemot angļu un spāņu versijas, šis 
periods ir noteikts viens gads.
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1. un 2. pielikumi veido neatņemamu šī Akta sastāvdaļu.

16.pants

Šī Akta noteikumi stājas spēkā pirmajā dienā mēnesī, pēc tam, kad ir saņemti pēdējie 
pazinojumi attiecībā uz Lēmumu. 

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

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten September neunzehnhundert-
sechsundsiebzig.

Pieņemts Briselē, 1976. gada 20. septembrī.

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.

1. PIELIKUMS

Apvienotā Karaliste piemēro šī Akta noteikumus tikai attiecībā uz Apvienoto Karalisti.

2. PIELIKUMS

14.panta deklarācija

Attiecībā uz procedūru, kas jāievēro Izlīgšanas komitejai, ir panākta vienošanās griezties pēc 
palīdzības attiecībā uz 1975.gada 4. marta procedūras, kas izstrādāta kopējā Eiropas 
Parlamenta, Padomes un Komisijas deklarācijā, 5., 6., un 7.paragrāfa noteikumiem1.

                                               
1 OV C 89, 22. 4. 1975, lp. 1.
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PASKAIDROJUMA PAZIŅOJUMS

(WORKING DOCUMENT/FDR 706091 (Or. EN) of FdR K:\afco\dt\706\706091EN.doc) 
{DT\EN\706091}
Izcelsme
Vispārējās tiešās vēlēšanās ievēlēts Eiropas Parlaments ir viena no galvenajām Eiropas 
Savienības konstitucionālās kārtības iezīmēm. Jau 1951. gadā Parīzes Līguma par Eiropas 
Ogļu un tērauda kopienas dibināšanu 20. pantā bija paredzēta Asambleja, ko veidoja 
„pārstāvji no to valstu tautām, kuras apvienotas Kopienā”. 21. panta 3. punktā bija teikts:

Asambleja izstrādā priekšlikumus, lai visās dalībvalstīs nodrošinātu vispārējas tiešas 
vēlēšanas saskaņā ar vienādu procedūru. 

Padome vienprātīgi pieņem noteikumus, ko iesaka pieņemt dalībvalstīm saskaņā ar 
katras valsts konstitucionālajām prasībām. 

Šo pašu noteikumu pieņēma 138. panta 3. punktā Romas Līgumā, ar ko nodibināja Eiropas 
Atomenerģijas kopienu (1957).1

EOTK Kopējā asambleja mudināja šo noteikumu īstenot jau 1954. gadā.2 1960. gadā Eiropas 
Parlamentārā asambleja izstrādāja konvenciju par tiešo vēlēšanu ieviešanu un iesniedza to 
apstiprināšanai Padomē.3 Tomēr šajā jomā nekāds progress netika panākts līdz sammita 
sanāksmei Hāgā 1969. gada decembrī, kurā šis jautājums tika no jauna iekļauts Padomes 
darba kārtībā. Vedel ziņojumā (1972), ko pasūtīja Eiropas Komisija, bija ieteikts agrīni īstenot 
līguma noteikumus par tiešām vēlēšanām.4 Vedel ierosināja, ka nav katrā ziņā jāuzskata, ka 
termins „vienota vēlēšanu procedūra” nozīmē, ka vienā paņēmienā jāpanāk pilnīgi vienāda 
vēlēšanu sistēma: Parlaments varētu virzīties uz vienota vēlēšanu likuma pieņemšanu tad, kad 
tas pēc pirmajām tiešajām vēlēšanām būtu ieguvis papildu leģitimitāti. 

1974. gada decembrī, tiekoties Parīzē Valéry Giscard d’Estaing vadībā, valdību vadītāji 
pieņēma principālu lēmumu īstenot tiešas vēlēšanas „pēc iespējas ātrāk… jebkurā laikā 
1978. gadā vai pēc tā”.5 Tas papildināja viņu lēmumu pārveidot savas ad hoc sammita 
sanāksmes par oficiālu Eiropadomi. 

Eiropas Parlaments jau bija sācis darbu, lai pārskatītu savu 1960. gada konvencijas projektu. 
Patijn ziņojumā bija ierosināts tieši ievēlēts Parlaments ar piecu gadu pilnvaru termiņu.6

Sākotnēji tiktu izmantotas valstu vēlēšanu sistēmas, bet tikai pārejas laikā, kamēr tiek ieviesta 
vienotāka vēlēšanu sistēma, kas, iespējams, būtu gatava izmantošanai otrajās vēlēšanās. 
Vēlēšanas notiktu visā Kopienā vienu un to pašu trīs dienu laikā. Dubulti parlamenta mandāti 
netiktu aizliegti, bet nebūtu ieteicami. Tika panākta vienošanās par sarakstu ar tiem EK 
līmeņa amatiem, kurus uzskatīja par saderīgiem ar Eiropas Parlamenta mandātu. 
                                               
1 Arī Euratom līguma 108. panta 3. punktā. 
2 Teitgen ziņojums, OV, 11.12.1954.
3 Dehousse ziņojums, OV 37, 2.6.1960. 
4 Ziņojums, ko sniedza darba grupa, kura izskatīja Eiropas Parlamenta pilnvaru paplašināšanas jautājumu, 
Eiropas Kopienu Biļetens, papildinājums 4/72.
5 Valdību vadītāju paziņojuma 12. punkts, Parīze, 1974. gada 9.–10. decembris. Apvienotā Karaliste un Dānija 
savu viedokli neizteica. Lēmumu apstiprināja Eiropadomes Romas sanāksmē nākamā gada decembrī. 
6 Patijn ziņojums, pieņemts 1975. gada 14. janvārī; OV C 32, 11.2.1975. 
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Proporcionāli tiktu sadalītas 355 vietas (tālaika deviņām dalībvalstīm); tas tiktu darīts šādi:
Vācija 71 vieta, Apvienotā Karaliste 67, Itālija 66, Francija 65, Nīderlande 27, Beļģija 23, 
Dānija 17, Īrija 13, Luksemburga 6. Tieši ievēlētajiem EP deputātiem būtu tādas pašas 
privilēģijas un imunitātes kā viņu kolēģiem savu valstu parlamentos. Arī vēlētāju un 
kandidātu vecums, vakanču aizpildīšana, noteikumi par politiskajām partijām un EP deputātu 
nolikumi paliktu valstu ziņā. Kamēr nebūtu stājusies spēkā vienota vēlēšanu procedūra, 
Parlaments pieņemtu lēmumu par deputātu pilnvaru pārbaudi. 

Patijn ziņojums izrādījās pietiekami pragmatisks, lai dalībvalstis to izmantotu par pamatu 
sarunām Padomē. Liels šķērslis, kas kavēja vienošanās panākšanu, joprojām bija Apvienotās 
Karalistes valdības attiekšanās pieņemt proporcionālu vēlēšanu sistēmu, kurā Eiropas 
Parlamentā iegūtās vietas kopumā atbilstu nodotajām balsīm. Lai gan vienotas vēlēšanu 
procedūras trūkums tolaik radīja lielu vilšanos, no šodienas viedokļa raugoties, ir skaidrs, ka 
Parlaments rīkojās pareizi, galveno uzmanību pievēršot tam, lai pirmkārt panāktu tiešu 
vēlēšanu ieviešanu, un sistēmas pilnveidošanu atstājot uz vēlāku laiku.

Beidzot tiešas vēlēšanas

1976. gada 20. septembrī Padome panāca vienošanos par Aktu par Eiropas Parlamenta 
pārstāvju ievēlēšanu vispārējās tiešās vēlēšanās. Šis akts, kam bija primārā tiesību akta statuss 
un ko vajadzēja ratificēt katrai dalībvalstij, bija pievienots lēmuma pielikumā.1

Padome izveidoja palātu, kurā bija 410 deputāti (tālaika deviņām dalībvalstīm) un kurā četrām 
lielākajām valstīm bija vienāds vietu skaits. Lai gan tika atkārtots mērķis nākotnē panākt 
vienotu vēlēšanu procedūru, tā sasniegšanai netika noteikts konkrēts grafiks. Balsošanai bija 
jānotiek no ceturtdienas līdz svētdienai. Līdz brīdim, kad būtu vienota vēlēšanu procedūra, 
ievēlēto deputātu pilnvaru pārbaudē, kas jāveic Parlamentam, ņemtu vērā oficiālos rezultātus, 
kas pasludināti katrā dalībvalstī. Tika izveidota samierināšanas procedūra ar Parlamentu, lai 
atrisinātu detaļas.2 Pēc nelielas kavēšanās pirmās Eiropas Parlamenta vēlēšanas notika 
1979. gada jūnijā. 

Jaunievēlētais Parlaments drīz vien pievērsās jautājumam par 1976. gada akta pārveidošanu 
par vienotu vēlēšanu procedūru. Seitlinger ziņojuma izstrādē galvenā uzmanība tika pievērsta 
jautājumam par proporcionālās pārstāvības paplašināšanu.3 Tajā tika ierosināti vairāku 
deputātu vēlēšanu apgabali, kurā būtu no trijiem līdz piecpadsmit EP deputātiem un vietas 
tiktu sadalītas pēc D’Hondt sistēmas, kā arī tika paredzēta preferenciālas balsošanas iespēja 
par atsevišķiem sarakstos iekļautajiem kandidātiem. Tajā bija atzīmēts, ka no normas ir 
pieļaujami izņēmumi „īpašu ģeogrāfisko vai etnisko faktoru dēļ”. Seitlinger arī mēģināja 
uzstāt, ka vienas dalībvalsts pilsoņiem, kas citā dalībvalstī uzturējušies ilgāk par pieciem 
gadiem, būtu jāpiešķir balsošanas tiesības valstī, kurā tie dzīvo. Tika ierosināts balsošanu 
saīsināt līdz divām dienām (svētdien un pirmdien). Tomēr vispārējās politiskās situācijas dēļ, 
kas pastāvēja Kopienā, kā arī tādēļ, ka Apvienotā Karaliste nevēlējās atteikties no savas 
vienkāršā vairākuma sistēmas viena kandidāta vēlēšanu apgabalos, Padomē nebija iespējams 
panākt nekādu progresu. 

                                               
1 Padomes Lēmums 76/787/EOTK, EEK, EURATOM; OV L 278, 8.10.1976. 
2 Apvienotā Karaliste un Dānija pievienoja deklarācijas par savām aizjūras teritorijām, un Vācija pievienoja 
deklarāciju par Berlīni. 
3 Seitlinger ziņojums, pieņemts 1982. gada 10. martā ar 158 balsīm par, 77 balsīm pret, 27 deputātiem atturoties; 
OV C 87, 5.4.1982. Taču sk. Juridisko jautājumu komitejas kritisko atzinumu (referents D’Angelosante). 
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Līdzīgs liktenis piemeklēja Reinhold Bocklet, kuru iecēla par šī jautājuma referentu nākamajā 
pilnvaru termiņā no 1984. līdz 1989. gadam. Viņa centieni sagruva pret Apvienotās Karalistes
radītajiem šķēršļiem. Ar atjautību vien nepietika, lai proporcionālo un neproporcionālo 
vēlēšanu sistēmu apvienotu vienā sistēmā, kuru tiešām varētu saukt „vienota” un kura 
vienlaikus nodrošinātu vienprātību vai nu Parlamentā, vai Padomē. 

Berlīnes mūra krišanas dēļ un tādēļ, ka Kopienā tika iekļauta Austrumvācija, kļuva 
nepieciešams pārskatīt Vācijas deputātu skaitu Eiropas Parlamentā. Pēc 1989. gada vēlēšanām 
par šīs lietas referentu tika iecelts Karel De Gucht. Viņš sekmīgi izstrādāja divus „starpposma 
ziņojumus”, kas pavirzīja lietas uz priekšu. Pirmajā ziņojumā K. De Gucht atkārtoja 
Parlamenta agrāko ierosinājumu par D’Hondt sistēmas izmantošanu.1 Nobažījies par to, ka 
1984. gadā un 1989. gadā samazinājās vēlētāju skaits, viņš ierosināja debates par to, kādā 
veidā varētu rīkot un finansēt Eiropas Parlamenta vēlēšanu kampaņu. Savā otrajā ziņojumā 
K. De Gucht ierosināja, ka apvienotās Vācijas vietu skaits jāpalielina līdz 99, Francijai, Itālijai 
un Apvienotajai Karalistei katrai atstājot 87 vietas.2 Visbeidzot K. De Gucht ierosināja „top-
up” sistēmu, kurā divas trešdaļas no Apvienotās Karalistes vietām varētu ievēlēt ar vienkāršo 
vairākumu viena kandidāta vēlēšanu apgabalos, bet atlikušo trešdaļu proporcionāli sadalītu 
atkarībā no kopējā balsu skaita, ko saņēmusi katra partija. 

Tomēr, neraugoties uz Parlamenta pūlēm, šo strupceļu, kas bija radies attiecībā uz vēlēšanu 
sistēmu, izdevās pārvarēt, kad Apvienotajā Karalistē 1997. gada maijā tika ievēlēta leiboristu 
valdība, kurai šajā ziņā palīdzēja arī liberāldemokrāti. 1999. gada vēlēšanām Apvienotajā 
Karalistē tika ieviesta slēgtu sarakstu sistēma ar proporcionālu reģionālo pārstāvību.3 Līdzīgas 
reformas tika veiktas Francijā pirms 2004. gada vēlēšanām. 

Izdevīgas līguma izmaiņas

Ar Māstrihtas līgumu (1992) tika panākts ievērojams progress attiecībā uz Eiropas Savienības 
pilsonību. Tā 8.b panta 2. punktā bija teikts:

... [I]kvienam Savienības pilsonim, kas dzīvo kādā dalībvalstī, bet nav tās pilsonis, ir 
tiesības balsot un kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās šajā dalībvalstī saskaņā ar 
tādiem pašiem nosacījumiem kā šīs valsts pilsoņiem. Šīs tiesības īsteno, ievērojot sīki 
izstrādātus noteikumus, kas Padomei pēc Komisijas priekšlikuma un apspriedes ar 
Eiropas Parlamentu jāpieņem ar vienprātīgu lēmumu; šie noteikumi var paredzēt 
izņēmumus kādas dalībvalsts īpašu problēmu dēļ.4

Tas nodrošināja piemērotu juridisko pamatu pasākumiem, lai sekmētu transnacionālu 
vēlēšanu politiku un palielinātu sabiedrības piedalīšanos. 

                                               
1 K. De Gucht ziņojums, pieņemts 1991. gada 10. oktobrī ar 150 balsīm par, 26 balsīm pret un 30 deputātiem 
atturoties; OV C 280, 28.10.1991.
2 K. De Gucht ziņojums, pieņemts 1993. gada 10. martā ar 207 balsīm par, 79 balsīm pret un 19 deputātiem 
atturoties; OV C 115, 26.4.1993.
3 Ziemeļīrijā vienas nododamās balss sistēma (single transferable vote — STV) pastāvēja kopš 1979. gada, jo bija 
katrā ziņā nepieciešams atspoguļot šīs provinces mazākuma viedokli. 1999. gadā Parlamentā tika ievēlēti 
10 liberāldemokrāti, 2 zaļie, 2 Plaid Cymru un 3 UKIP EP deputāti, kas liecināja par to, cik proporcionālā 
pārstāvība ir svarīga Eiropas Parlamenta leģitimitātei. 
4 Vēlākais 19. panta 2. punkts Eiropas Kopienas dibināšanas līgumā. Māstrihtas līguma dēļ bija jāpārskata 
1976. gada akts; to izdarīja ar Padomes Lēmumu 93/81; OV L 33, 9.2.1993.
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Ar Māstrihtas līgumu tika grozīts arī 138. pants, lai Parlamentam piešķirtu tiesības apstiprināt 
Padomes lēmumu par vienotu vēlēšanu procedūru. Tajā ieviesa arī jaunu 138.a pantu, kurā 
noteikts, ka: 

Politiskas partijas Eiropas līmenī ir svarīgas kā Savienības integrācijas faktors. Tās 
veicina Eiropas apziņu un Eiropas Savienības pilsoņu politiskās gribas izpausmi.

Tony Blair uzvarai 1997. gada maijā bija labvēlīga ietekme uz Starpvaldību konferences 
noslēguma posmiem, pēc kuriem tika parakstīts Amsterdamas līgums. Pirmkārt, jaunajā 
līgumā tika noteikts, ka Parlamentā ir 700 vietas — Vācijai 99 vietas un Francijai, Itālijai un 
Apvienotajai Karalistei katrai 87 vietas.1 Tajā pievienoja arī jaunu mīklainu klauzulu, kurā 
noteikts, ka:

Ja šo pantu groza, pārstāvju skaitam, ko ievēlē katrā dalībvalstī, jānodrošina Kopienā 
apvienoto valstu tautu pienācīga pārstāvība. 

Treškārt, Amsterdamas līgumā iekļāva jaunu apakšpunktu, kurā noteikts, ka Parlamenta 
pilnvaru termiņš ir pieci gadi.2 Ceturtkārt, ar jauno līgumu 190. panta 4. punkts (iepriekš 
138. panta 3. punkts) tika grozīts šādi:

Eiropas Parlaments izstrādā priekšlikumu par vispārējām tiešām vēlēšanām saskaņā 
ar vienotu procedūru visās dalībvalstīs vai saskaņā ar visām dalībvalstīm kopīgiem 
principiem.3

Šis grozījums atspoguļoja Parlamenta pragmatiskāko nostāju, kas tika formulēta K. De Gucht
ziņojumā. Piemēram, šīs izmaiņas ļāva Īrijai turpināt izmantot vienas nododamās balss 
sistēmu (STV) plašākas vidējā lieluma sarakstu sistēmas vietā. 

Visbeidzot, Amsterdamas līgumā pievienoja jaunu 190. panta 5. punktu:

Eiropas Parlaments, iepriekš lūdzot Komisiju sniegt atzinumu, kā arī saņēmis 
Padomes apstiprinājumu, ko tā pieņēmusi ar kvalificētu balsu vairākumu, pieņem 
noteikumus un vispārīgus nosacījumus, kas reglamentē Parlamenta locekļu 
pienākumu izpildi.

(End of WORKING DOCUMENT/FDR 706091 (Or. EN) of FdR 
K:\afco\dt\706\706091EN.doc){DT\EN\706091}

(WORKING DOCUMENT/FDR 703649 (Or. EN) of FdR K:\afco\dt\703\703649EN.doc) 
{DT\EN\703649}

Anastassopoulos ziņojums

Tūlīt pēc Amsterdamas līguma parakstīšanas 1997. gadā Institucionālo lietu komiteja 
Parlamenta priekšsēdētāja vietnieku Georgios Anastassopoulos iecēla par savu referentu 
vēlēšanu procedūras jautājumos. Viņa uzdevums bija noskaidrot, vai, pamatojoties uz grozītā 
190. panta 4. punktu, varētu vienoties par jaunu priekšlikums, tas ir, vai „visām dalībvalstīm 
kopīgi principi” ir labāks pamats vienotībai nekā „vienota [vēlēšanu] procedūra visās dalībvalstīs”. 
                                               
1 138. panta 2. punkts, vēlāk 190. panta 2. punkts. 
2 Ar šo apakšpunktu, kas kļuva par 190. panta 3. punktu, tika vienkārši kodificēts 1976. gada akts. 
3 Autora izcēlums. 
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G. Anastassopoulos konstatēja, ka starp dalībvalstīm pastāv „ļoti plaša vienprātība” par 
vairākiem kopīgiem principiem, arī par tādu svarīgu aspektu kā proporcionālā pārstāvība. 
Viņš atteicās no domas mēģināt vienādā veidā izveidot teritoriālos vēlēšanu apgabalus, bet 
uzstāja, ka tādi apgabali ir jāveido valstīs ar vairāk nekā 20 miljoniem iedzīvotāju. Viņš 
izvirzīja svarīgu jautājumu par to, vai, sākot no 2009. gada vēlēšanām, noteiktu vietu daļu —
viņš ierosināja desmit procentus — varētu proporcionāli sadalīt pa transnacionāliem 
sarakstiem (ievērojot dzimumu līdzsvaru). Ierobežojumi valstīm būtu jāatstāj izvēlei. Lai 
veicinātu piedalīšanos vēlēšanās, būtu jāsekmē preferenciāla balsošana. Dubulti parlamenta 
mandāti tiktu aizliegti. Viņš ierosināja vēlēšanas pārcelt no jūnija uz maiju (lai izvairītos no 
vasaras atvaļinājumu laika Ziemeļvalstīs) un pašu vēlēšanu laiku saīsināt līdz ne vairāk kā 
divām dienām. Šo tālejošo G. Anastassopoulous ziņojumu Eiropas Parlaments pieņēma 
1998. gada 15. jūlijā ar 355 balsīm par, 146 balsīm pret, 39 deputātiem atturoties.1

2002. gadā Padome grozīja 1976. gada aktu, lai kodificētu visur ieviesto proporcionālo 
pārstāvību, lai nepārprotami atļautu vienas nododamās balss (single transferable vote — STV) 
un preferenciālo balsošanu, lai paredzētu teritoriālo vēlēšanu apgabalu izveidi, lai noteiktu 
maksimālo slieksni 5 % apmērā, lai pakāpeniski novērstu dubultus mandātus un lai valsts 
tiesību akti varētu attiekties uz mandātu atsaukšanu un brīvo vietu aizpildīšanu.2

G. Anastassopoulos Parlamenta ziņojuma drosmīgākie priekšlikumi netika pieņemti. 

Nica, Lākene un Konvents

Parlamentam neizdevās jautājumu par savu vēlēšanu procedūru izvirzīt Nicas Starpvaldību 
konferencē. Tā vietā SVK noslēguma posmus 2000. gada decembrī raksturoja stīvēšanās par 
vietu pārdalīšanu Parlamentā. Galu galā Parlamenta vietu skaitam laikposmam no 2004. līdz 
2009. gadam (tolaik divdesmit piecām dalībvalstīm) bija jāpieaug līdz 732. Vācija saglabāja 
99 vietas, Francija, Itālija un Apvienotā Karaliste saņēma pa 78 vietām, un Spānija un Polija 
katra saņēma 54 vietas. (Vēlāk, pievienojoties Bulgārijai un Rumānijai, tika panākta 
vienošanās, ka no 2009. gada Parlamentā būs 736 vietas: Vācija atkal saglabās 99 vietas, 
Francijas, Itālijas un Apvienotās Karalistes vietu skaits samazināsies līdz 72 vietām katrai, 
Spānijai un Polijai līdz 50 vietām.)3

Ar Nicas līgumu 190. panta 5. punkts tika grozīts šādi:

Eiropas Parlaments, iepriekš lūdzot Komisiju sniegt atzinumu, kā arī saņēmis 
Padomes apstiprinājumu, ko tā pieņēmusi ar kvalificētu balsu vairākumu, pieņem 
noteikumus un vispārīgus nosacījumus, kas reglamentē Parlamenta locekļu pienākumu 
izpildi. Visus noteikumus un nosacījumus, kas saistīti ar nodokļu uzlikšanu 
pašreizējiem vai bijušiem locekļiem, Padome pieņem vienprātīgi.4

Tika grozīts 191. pants, lai izveidotu juridisko pamatu Eiropas līmeņa politisko partiju statusa 
izveidei. Padome tika pilnvarota koplēmumā ar Parlamentu pieņemt regulas par Eiropas 
partiju atzīšanu un finansēšanu. 

Atgūstoties no Nicas līguma izraisītās vilšanās, Lākenes Deklarācijā 2001. gada decembrī tika 
                                               
1 OV C 292, 21.9.1998.; Parlamenta rezolūcija ir publicēta I pielikumā. 
2 Padomes 2002. gada 25. jūnija un 2002. gada 23. septembra Lēmums, ar ko groza Aktu par Eiropas Parlamenta 
pārstāvju ievēlēšanu vispārējās tiešās vēlēšanās; OV L 283, 21.10.2002.
3 Sk. II pielikumu. 
4 Autora izcēlums.
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izvirzīti dažādi būtiski jautājumi par Eiropas Parlamenta nozīmību nākotnē. „Vai Eiropas 
Parlamenta nozīmība būtu jāpastiprina? Vai koplēmuma tiesības būtu jāpaplašina vai ne? Vai 
būtu jāpārskata veids, kādā mēs ievēlam Eiropas Parlamenta deputātus? Vai būtu jāizveido 
Eiropas vēlēšanu apgabals vai arī vēlēšanu apgabali būtu jānosaka pašām valstīm? Vai abas 
sistēmas var apvienot? Tomēr jāatzīst, ka tad, kad Konstitucionālais konvents šos jautājumus 
apsprieda, vēlēšanu sistēmai bija mazāka prioritāte nekā jautājumam par Parlamenta 
pilnvarām un tā vietu iestāžu līdzsvara sistēmā.1

Konvents pamatoti ierosināja, ka vēlēšanu sistēma būtu jānosaka ar Padomes eirolikumu vai 
eiroietvarlikumu, darbojoties vienprātīgi pēc Parlamenta priekšlikuma un ar tā piekrišanu.2
Ciktāl runa bija par Parlamenta struktūru, Konvents ierosināja, ka lēmums vienprātīgi 
jāpieņem Eiropadomei pēc Parlamenta priekšlikuma saņemšanas un ar tā piekrišanu. Deputātu 
skaitu ierobežoja līdz 736. „Eiropas pilsoņu pārstāvība ir līdzsvaroti proporcionāla, ar 
minimālo slieksni četri Parlamenta locekļi katrai dalībvalstij.”3 Turklāt bija jākļūst saistošai 
Pamattiesību hartai, kuras 39. pantā noteikts, ka ikvienam pilsonim ir balsstiesības un tiesības 
kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās dalībvalstī, kurā viņš dzīvo, ar tādiem pašiem 
nosacījumiem kā attiecīgās valsts pilsoņiem. 

2003.–2004. gada SVK, kas turpināja Konventa darbu, procedūras neizmainīja, bet attiecīgā 
punkta (tagad I-20. panta 2. punkts) formulējumu grozīja šādā veidā:

Eiropas Parlamentu veido Savienības pilsoņu pārstāvji. To skaits nepārsniedz septiņi 
simti piecdesmit. Pilsoņu pārstāvība ir līdzsvaroti proporcionāla, ar minimālo 
slieksni seši Parlamenta locekļi katrai dalībvalstij. Nevienai dalībvalstij nepiešķir 
vairāk par deviņdesmit sešām vietām.

Šis priekšlikums bija samērā līdzīgs priekšlikumam, ko Vācija izvirzīja Māstrihtā, bet ko 
tolaik noraidīja. Ir ticis norādīts, ka daži novērotāji nepamanīja vēsturiskā formulējuma 
izmaiņu nozīmi — no „pārstāvji ... no to valstu tautām, kuras apvienotas Kopienā” uz 
„Savienības pilsoņu pārstāvji”. Bet šīs izmaiņas nebija nejaušas: ES pilsoņa statusa nozīme 
bija uzsvērta arī citviet Konstitucionālajā līgumā.4 Parlamenta pārstāvji Konventā un 
turpmākajās SVK cerēja, ka šīs izmaiņas veicinās tālāku transnacionālas politikas attīstību, 
sekmējot plašāku tautas atbalstu pēcnacionālajai politiskajai telpai. 

Lisabonas līgums

Nesenais „pārdomu laiks” un atkārtotās sarunas par Lisabonas līgumu ir pazīstamāki 
notikumi. Lai gan laikā, kad notika atkārtotās sarunas par Konstitucionālo līgumu, jautājums 
par vēlēšanu procedūru neradīja nekādus strīdus, priekšlikums pārdalīt 2009. gadā ievēlamā 
Parlamenta vietas bija strīdīgs. Parlaments izpildīja 2007. gada jūnija Eiropadomes lūgumu 
iesniegt priekšlikumu par vietu pārdalīšanu. Parlamentam A. Lamassoure un A. Severin
ziņojumā (2007. gads) izdevās pārliecinoši noteikt, kādā veidā līdzsvarotās proporcionalitātes 
princips ir jāpiemēro praksē: „attiecībai starp iedzīvotāju skaitu un katras dalībvalsts deputātu 
                                               
1 Referents bija Konventa par Eiropas nākotni (2002.-2003. gads) loceklis, kā arī viens no trijiem Parlamenta 
pārstāvjiem 2007. gada SVK. 
2 Līguma projekta par Konstitūciju Eiropai III-232. pants (2003. gads). 
3 Līguma projekta par Konstitūciju Eiropai I-19. panta 2. punkts (2003. gads).
4 Piemēram, I-45. panta 2. punktā, kurā ir teikts, ka „Pilsoņi Savienības līmenī ir tieši pārstāvēti Eiropas 
Parlamentā” (vēlāk ar Lisabonas Līgumu šis pants tika atkārtots 8.a panta 2. punktā Līgumā par Eiropas 
Savienību).
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vietu skaitu ir jāmainās atkarībā no patiesā iedzīvotāju skaita tā, lai katrs deputāts no 
dalībvalsts ar lielāku iedzīvotāju skaitu pārstāvētu vairāk pilsoņu nekā deputāts no dalībvalsts 
ar mazāku iedzīvotāju skaitu un otrādi, taču valstij ar mazāku iedzīvotāju skaitu nedrīkst būt 
vairāk deputātu kā valstij ar lielāku iedzīvotāju skaitu”.1

Taču viena valsts, Itālija, iebilda pret priekšlikumu, kas izrietēja no iepriekš minētā un kas tai 
dotu 72 vietas, salīdzinot ar Apvienoto Karalisti (73) un Franciju (74). SVK norises pēdējās 
minūtēs tika panākts kompromiss, ar ko Parlamenta vietu skaitu palielināja līdz 751, tas ir, 
750 plus tā priekšsēdētājs, un papildu vietu piešķīra Itālijai. Diemžēl šī vienošanās ir pretrunā 
līdzsvarotās proporcionalitātes principa stingrai piemērošanai (kā to noteicis Parlaments), jo 
EP deputāts no Itālijas no 2009. gada pārstāvēs mazāk cilvēku nekā viņa kolēģis no Spānijas, 
lai gan Spānijā ir mazāk iedzīvotāju nekā Itālijā.2

Neraugoties uz šo atkāpi no konsekvences ievērošanas, A. Lamassoure un A. Severin
līdzsvarotās proporcionalitātes definīciju vismaz teorētiski ir pieņēmis gan Parlaments, gan 
Padome un tuvākajā nākotnē tā diez vai tiks mainīta. Tomēr var apšaubīt, vai formula 
„750 plus 1 Itālijai” tiks saglabāta — vai ir jāsaglabā — arī 2014. gada Parlamentā. Pirms 
2014. gada vēlēšanām jebkurā gadījumā būs no jauna jāpārdala vietu skaits, ne vien tāpēc, lai 
ņemtu vērā demogrāfiskās izmaiņas, bet arī, lai ņemtu vērā jebkādu jaunu dalībvalstu 
pievienošanos.3

Jebkurā gadījumā pēc nelielā strīda par Parlamenta vietām Lisabonas līgumu 2007. gada 
13. decembrī beidzot parakstīja. Grozītā Līguma par Eiropas Savienību 9.a pants ir formulēts 
šādi:

1. Eiropas Parlaments kopīgi ar Padomi veic likumdošanas un budžeta pieņemšanas 
funkcijas. Tas veic politiskās kontroles un padomdevēja funkcijas saskaņā ar 
nosacījumiem, kas paredzēti Līgumos. Tas ievēlē Komisijas priekšsēdētāju. 

2. Eiropas Parlaments sastāv no Savienības pilsoņu pārstāvjiem. To skaits 
nepārsniedz septiņi simti piecdesmit, neskaitot priekšsēdētāju. Pilsoņu pārstāvība ir 
līdzsvaroti proporcionāla, ar minimālo slieksni seši Parlamenta locekļi katrai 
dalībvalstij. Nevienai dalībvalstij nepiešķir vairāk par deviņdesmit sešām vietām.

Eiropadome pēc Eiropas Parlamenta iniciatīvas un ar tā piekrišanu vienprātīgi 
pieņem lēmumu, ar kuru nosaka Eiropas Parlamenta sastāvu, ievērojot pirmajā daļā 
izklāstītos principus. 

3. Eiropas Parlamenta locekļus ievēl uz pieciem gadiem vispārējās tiešās vēlēšanās 
brīvā un aizklātā balsojumā.

4. Eiropas Parlaments no savu locekļu vidus ievēlē priekšsēdētāju un prezidiju.

                                               
1 No 6. punkta A. Lamassoure un A. Severin ziņojumā, kas 2007. gada 11. oktobrī tika pieņemts ar 378 balsīm 
par un 154 balsīm pret, 109 deputātam atturoties; A6-0351/2007 (Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0429).
2 Politisko vienošanos par vietu pārdalīšanu apstiprināja 2007. gada 14. decembra Eiropadome. Līguma par ES 
9.a panta 2. punktā minēto lēmumu oficiāli pieņems tikai tad, kad būs stājies spēkā Lisabonas līgums, lai gan, kā 
teikts Protokolā Nr. 10 par pārejas noteikumiem, „pietiekami savlaicīgi pirms 2009. gada Eiropas Parlamenta 
vēlēšanām”. 
3 Gadījumā, ja 2009.–2014. gada Parlamenta sasaukuma laikā Eiropas Savienībai pievienojas Horvātija, tās 
vietas uz laiku tiks pieskaitītas 751 vietai, kā tas bija Bulgārijas un Rumānijas gadījumā. 
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Līguma par Eiropas Savienības darbību 190. pants ir formulēts šādi:

1. Eiropas Parlaments izstrādā priekšlikumu par noteikumiem, lai varētu tā deputātus 
ievēlēt tiešās vispārējās vēlēšanās, saskaņā ar vienotu procedūru visās dalībvalstīs vai 
saskaņā ar visām dalībvalstīm kopīgiem principiem. 

Saņēmusi piekrišanu no Eiropas Parlamenta, kas pieņem lēmumu ar visu savu 
locekļu balsu vairākumu, Padome saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru 
vienprātīgi pieņem attiecīgus noteikumus. Šie noteikumi stājas spēkā pēc tam, kad tos 
apstiprinājušas dalībvalsts atbilstīgi savām konstitucionālajām prasībām.

2. Eiropas Parlaments, pieņemot regulas pēc savas iniciatīvas saskaņā ar parasto 
likumdošanas procedūru, iepriekš lūdzot Komisiju sniegt atzinumu, kā arī saņēmis 
Padomes apstiprinājumu ar kvalificētu balsu vairākumu, pieņem noteikumus un 
vispārīgus nosacījumus, kas reglamentē Parlamenta locekļu pienākumu izpildi. Visus 
noteikumus un nosacījumus, kas saistīti ar nodokļu uzlikšanu pašreizējiem vai 
bijušiem locekļiem, Padome pieņem vienprātīgi. 

Neraugoties uz to, ka Parlaments nevēlējās atkārtoto konstitucionālo sarunu laikā katrā ziņā 
panākt vienotu vēlēšanu procedūru vai privilēģiju un imunitāšu režīma reformu, kā tika 
ierosināts, ievērojams progress tika panākts citās jomās. Pirmie Eiropas politisko partiju 
statūti tika izstrādāti 2003. gadā.1 Tāpat arī par Eiropas Parlamenta deputātu nolikumu 
vienošanās tika panākta 2005. gadā.2

Uzlabojot patreizējo sistēmu
Tostarp Komisija atgriezās pie jautājuma par to pilsoņu balsstiesībām un tiesībām tikt 
ievēlētiem, kuri dzīvo nevis savā, bet kādā citā dalībvalstī, — šādu cilvēku skaits arvien 
pieaug un pašlaik aptver vairāk nekā 1,5 % no ES kopējā iedzīvotāju skaita. Pamatoti 
nobažījusies par to, ka Eiropas Parlamenta vēlēšanās piedalās arvien mazāk vēlētāju, Komisija 
pašlaik vēlas pārskatīt Direktīvu 93/109/EK, ar ko nosaka sīki izstrādātu kārtību balsstiesību 
un tiesību kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās izmantošanai Savienības pilsoņiem, kas 
dzīvo dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav.3

Parlaments atbalsta Komisijas priekšlikumus vienkāršot birokrātiskās procedūras, kas ir 
saistītas ar reģistrāciju balsošanai vai savas kandidatūras izvirzīšanai un ar dalībvalstu 
pārbaudēm par tiesībām veikt šādu reģistrāciju. Tomēr Parlaments iebilst pret vispārējo 
aizliegumu, ko 1993. gada vēlēšanās piemēroja kandidātiem, kas vienās un tajās pašās 
vēlēšanās bija izvirzīti vairāk nekā vienā valstī, un lūdz Padomi mīkstināt pašreizējos 
ierobežojumus. Parlaments savus iebildumus pamato ar to, ka, lai gan 1976. gada akta 8. pants 
aizliedz dubultu balsošanu, nekāds šāds konkrēti pausta aizliegums neattiecas uz kandidātiem, 
un arī ar to, ka ES politikas transnacionālā rakstura paplašināšana zināmā mērā ir atkarīga no 
potenciālās iespējas balsot par kandidātiem, kas ir citu valstu pilsoņi. Parlaments arī vēlas 
nodrošināt to, lai dzīvesvietas valstij nebūtu automātisks pienākums liegt pilsonim balsot, ja 
viņam citā valstī ir atņemtas vēlēšanu tiesības. EP deputāti uzskata, ka abos gadījumos tas 
                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra Regula (EK) Nr. 2004/2003 par noteikumiem, kas 
attiecas uz Eiropas līmeņa politiskajām partijām un to finansēšanu; OV L 297, 15.11.2003.
2 Eiropas Parlamenta 2005. gada 28. septembra Lēmums, ar ko pieņem Eiropas Parlamenta deputātu nolikumu 
(2005/684/EC, Euratom), OV L 262, 07.10.2005.
3 OV L 329, 30.12.1993. 
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būtu jālemj attiecīgajām valstīm, izskatot katru gadījumu atsevišķi, lai nepieļautu 
diskrimināciju. Viņi atsaucas uz noteikumu, ko ieviesa ar Māstrihtas līgumu un kas nosaka, ka 
ikvienam pilsonim ir balsstiesības un tiesības kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās 
dalībvalstī, kurā viņš dzīvo, ar tādiem pašiem nosacījumiem kā attiecīgās valsts pilsoņiem.1

(End of WORKING DOCUMENT/FDR 703649 (Or. EN) of FdR 
K:\afco\dt\703\703649EN.doc) {DT\EN\703649}

(WORKING DOCUMENT/FDR 703650 (Or. EN) of FdR K:\afco\dt\703\703650EN.doc) 
{DT\EN\703650}
Tautība un pilsonība

Protests, ko Lisabonas SVK laikā Itālija izteica par tās vietu skaitu Parlamentā pēc 
2009. gada, daļēji bija saistīts ar apgalvojumu, ka saskaņā ar jauno līgumu Parlamenta sastāvu 
veidos pilsoņi, nevis iedzīvotāji. Tas, protams, nav viens un tas pats, jo īpaši tādās valstīs kā 
Itālija, kura savus migrantus naturalizē negribīgāk nekā citas valstis. 

Jāatceras, ka ES pilsoņa definīcija ir pilnībā atkarīga no kādas dalībvalsts pilsonības 
iegūšanas. Par ES pilsoni nevar kļūt, ja attiecīgā persona nav kādas dalībvalsts pilsonis. To 
nepārprotami nosaka Līgums par Eiropas Savienību, kas grozīts ar Lisabonas līgumu, proti:

9. pants
Visās darbībās Savienība ievēro pilsoņu vienlīdzības principu, pret ikvienu paužot 
vienlīdzīgu attieksmi savās iestādēs un struktūrās. Savienības pilsonis ir jebkura 
persona, kurai ir kādas dalībvalsts pilsonība. Savienības pilsonība papildina valsts 
pilsonību un neaizstāj to.

10. pants

1. Savienības darbības pamatā ir pārstāvības demokrātija.

2. Pilsoņi Savienības līmenī ir tieši pārstāvēti Eiropas Parlamentā.

(...)

Tādējādi Eiropas Savienības pilsonībai nav vienotas definīcijas, bet divdesmit septiņas 
atšķirīgas valstu definīcijas. Pilsonības likumi divdesmit septiņās ES dalībvalstīs ir ārkārtīgi 
atšķirīgi.2 Dažas valstis piešķir īpašas privilēģijas trešo valstu pilsoņiem, kuru izcelsme ir 
saistīta ar attiecīgo valsti, taču citas to ļoti uzsvērti nedara. Dažas valstis paredz noteiktas 
tiesības savu bijušo koloniju pilsoņiem, bet citas ne. Arī savu aizjūras vai atkarīgo teritoriju 

                                               
1 A. Duff ziņojums (A6-0267/2007) par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar kuru groza 1993. gada 6. decembra 
Direktīvu 93/109/EK, ar ko nosaka sīki izstrādātu kārtību balsstiesību un tiesību kandidēt Eiropas Parlamenta 
vēlēšanās izmantošanai Savienības pilsoņiem, kas dzīvo dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav. Pieņemts 2007. gada 
26. septembrī (Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0410). Šis jautājums vēl nav atrisināts. 
2 Sk. Rainer Bauböck, Eva Ersbøll, Kees Groenendijk and Harald Waldrauch (eds), Acquisition and Loss of 
Nationality: policies and trends in 15 European states, Institute for European Integration Research, Austrian 
Academy of Sciences, Vīne, 2006. gada janvāris. 
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pilsonības tiesības dalībvalstis risina daudzos dažādos veidos. ES nav mēģinājusi saskaņot šos 
tiesību aktus, bet ir daudz gadījumu, kad dalībvalstis šajā ziņā viena otru atdarina. Eiropas 
Kopienu Tiesa ir apstiprinājusi, ka dalībvalstu tiesības pieņemt savus noteikumus par 
pilsonības iegūšanu vai zaudēšanu ierobežo nepieciešamība ievērot ES tiesību aktus.1 Šajā 
sakarībā liela uzmanība tika pievērsta nesenajam Spānijas lēmumam naturalizēt daudzus 
migrantus, neapspriežoties ar saviem partneriem. 

Ir skaidrs, ka ES pilsonības pieejamība dažādās dalībvalstīs ir atšķirīga tādēļ, ka pilsonības 
likumi ļoti atšķiras. Turklāt arī to vienas dalībvalsts pilsoņu statuss, kuri ilgstoši dzīvo citā 
dalībvalstī, ne tuvu nav vienāds. Tas ir īpaši svarīgi tad, kad runa ir par balsstiesību zaudēšanu 
savā dalībvalstī un par iespēju tās atkarībā no apstākļiem saņemt vai ne uzņemošajā 
dalībvalstī.2 Pietiek divdesmit septiņu valstu pilsonības likumus papildināt ar divdesmit 
septiņiem sarežģītiem vēlēšanu likumiem un uzreiz kļūst skaidrs, ka tas, ja Eiropas Savienība 
sāktu īstenot visaptverošas saskaņošanas programmu, būtu ļoti nepraktiski un pretrunā 
politiskajām interesēm.3

Piemēram, šķiet, ka nav reālas iespējas paplašināt darbības jomu ES tiesību aktiem par 
tiesībām piedalīties Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanās, lai tie aptvertu arī līdzdalību 
valsts un reģionālo parlamentu vēlēšanās. Ir skaidrs, ka šāda iniciatīva ES līmenī izraisītu 
valstu parlamentu apsūdzības par to, ka tas ir cieši saistīto subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principu nepārprotams pārkāpums. Lielākais, uz ko var cerēt, ir tas, ka 
valstis vienosies šajās jomās piemērot atvērto koordinācijas metodi. 

Turklāt federāli noskaņotu valstu pamatgrupa varētu pat mēģināt pastiprināti sadarboties 
vēlēšanu likumu jomā. Divpusēji savstarpēju balsstiesību paplašināšana, kas pastāv starp 
Apvienoto Karalisti, Īriju, Kipru un Maltu, būtu vēl viens veids, lai attīstītu ES pilsoņu 
politiskās tiesības bez ES oficiālas iejaukšanās.4 Var arī paredzēt, ka par vēlēšanu tiesībām 
tiks iesniegta iniciatīva saskaņā ar Lisabonas līguma jauno noteikumu par pilsoņu 
iniciatīvām.5 Jebkurā gadījumā, ja politiskā gaisotne kļūs labvēlīgāka ES pilsonības jautājuma 
politiskā satura virzīšanai uz priekšu, Padome var vienmēr rīkoties, lai paplašinātu pilsonības 
tiesības, un tai nav šim nolūkam jāizmanto visas SVK formalitātes.6

Neatkarīgi no tā, cik lielā mērā var izdoties tuvināt vēlēšanu likumus, joprojām paliks 
neatrisinātas problēmas attiecībā uz to, kā sadalīt vietas Eiropas Parlamentā. Vai izmaiņām, 
kas ar Lisabonas līgumu tika veiktas Līguma par Eiropas Savienību 9.a pantā par ES 
pilsonības statusu, šajā sakarībā ir kāda nozīme? Vai mums būtu jāskaita ES pilsoņi, nevis 
valstu iedzīvotāji? Ja tā ir, tad kas tieši ir Eiropas Savienības pilsonis? Vai arī mums būtu 
jāseko James Madison uzskatam, ka republikā parlamentārā pārstāvība ir tiesības, ko iegūst 
līdz ar piedzimšanu, nevis pilsoņu privilēģija? James Madison pieeja liek domāt, ka Eiropas 
Parlaments pārstāv ne tikai de jure ES pilsoņus (kuru statusu oficiāli nosaka ES līgums), bet 
                                               
1 Sk., piemēram, lietu C-369/90, Micheletti [1992], ECR I-4239.
2 Piemēram, Apvienotās Karalistes pilsoņi zaudē tiesības balsot Apvienotās Karalistes vēlēšanās pēc 15 gadu 
uzturēšanās ārvalstīs. 
3 ES pieeju līdz šim ir raksturojuši tikai godprātīgi mēģinājumi: sk. Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 
29. aprīļa Direktīvu 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un 
uzturēties dalībvalstu teritorijā; OV L 158, 30.4.2004. 
4 Šie jautājumi plašāk ir aplūkoti izdevumā Jo Shaw, The Transformation of Citizenship in the European Union: 
Electoral Rights and the Restructuring of Political Space, Kembridža, 2007. 
5 Līguma par ES 8.b pants. 
6 Līguma par ES 22. pants.
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ka tas pārstāv arī ikvienu citu personu, kas dzīvo Eiropas Savienības teritorijā, ieskaitot 
nepilngadīgos un personas, kurām ir uzturēšanās tiesības. Tādā gadījumā tradicionālā metode, 
kas paredz vietas Parlamentā sadalīt, par pamatu ņemot kopējo iedzīvotāju skaitu — nerunājot 
par balsu skaitīšanu Padomē —, ir pareizā metode un nav jāmaina. 

Priekšlikumi reformas veikšanai1

Ir skaidrs, ka ES jau ir sasniegusi ievērojamu progresu attiecībā uz pamatnosacījumu izveidi 
Eiropas Parlamenta vienotām vēlēšanām, lai gan nav vienota vēlēšanu likuma. Vairākas no 
problēmām, ar ko šajā lietā saskārās iepriekšējie referenti, jau ir apmierinoši atrisinātas, 
piemēram:

 visās dalībvalstīs ir izveidota noteikta proporcionālās pārstāvības forma;

 dubultais mandāts ir atcelts;

 ir izveidotas un tiek finansētas Eiropas līmeņa politiskā partijas;

 drīz tiks saskaņot EP deputātu noteikumi.

Ir vēl viena jautājumu kategorija, kas varēja šķist problemātiska laikā, kad tika īstenoti pirmie 
centieni ieviest tiešās vēlēšanas, taču, iegūstot pieredzi, tāda vairs nav, piemēram, neatkarīgu 
kandidātu tiesības piedalīties vēlēšanās un vēlēšanu izdevumu kontrole. Atstājot to tikai valstu 
ziņā un piemērojot valstu vēlēšanu praksi, nekādas problēmas, šķiet, nav radušās. 

Neraugoties uz līdz šīm sasniegto progresu, tiek lūgts nākamajā ziņojumā aplūkot jautājumu 
par to, vai nevajadzētu pārskatīt 1976. gada aktu par Eiropas Parlamenta tiešām vēlēšanām. 
Šķiet, ka desmit gadus pēc tam, kad Parlaments šo jautājumu pēdējo reizi izskatīja saistībā ar 
G. Anastassopoulos ziņojumu, un vismaz sešus gadus pirms jebkāda reāli īstenojama vēlēšanu 
procedūra varētu stāties spēkā (2014. gadā), tiešām ir piemērots laiks ierosināt turpmākas 
reformas. 

Parliament's importance and powers have grown substantially since 1979. This has not been 
mirrored by the rather limited revisions to the 1976 Act since then. Ja Lisabonas līgums 
stāsies spēkā un tad, kad tas notiks, EP deputāti kļūs daudz ietekmīgāki, salīdzinot ar savu 
ietekmi šodien. Parlamentam ir nepieciešama tāda vēlēšanu sistēma un iekšējā organizācija, 
kas atbilstu tā jaunajiem pienākumiem. Pirmkārt tam ir nepieciešams augstāks statuss 
sabiedrības acīs, lai tas kļūtu par Eiropas politiskās telpas centru, vienotā politiskā tirgus 
vispārpieņemtu forumu, kurš pieņem Eiropas likumus un budžetu un kuram ir atbildīga 
izpildvara. Šodien politiskās leģitimitātes meklējumiem traucē arvien mazākā vēlētāju 
aktivitāte, trūcīgas ziņas plašsaziņas līdzekļos, apātiskas politiskās partijas un pat slēptā 
greizsirdība, ko dažu valstu parlamenti izjūt par tā pieaugošajām pilnvarām.2

                                               
1 Referents ir pateicīgs par pamudinājum, ko sniedza dalībnieki nodarbībās par Pilsonību un vēlēšanu procedūru
kas notika Briselē, 2008.gada 25.-26. martā. Dokumentus iesniedza Betty de Hart, Dieter Gosewinkel, Sara 
Hagemann & Simon Hix, Eva Østergaard-Nielsen, Ken Ritchie un Jo Shaw. Šie dokumenti un diskusijas 
kopsavilkums ir atrodami: 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/hearings.do?body=AFCO&language=EN
2 Sk. III pielikumu. Kopējā vēlētāju aktivitāte ir samazinājusies no 63,0 procentiem 1979. gadā līdz 
45,6 procentiem 2004. gadā. 
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Vai oficiāla vēlēšanu procedūras reforma var šīs problēmas atrisināt? Ir rūpīgi jānosaka mūsu 
kritēriji jaunas reformu kārtas uzsākšanai. Mēs nevēlamies panākt vienveidību vienveidības 
labad. Mēģinājumos risināt iespējamas problēmas valstu līmenī, mūsu pieejai jābūt 
reālistiskai. Ar piespiedu pakāpeniskumu gadiem ilgi ir izdevies tuvoties daudzu to mērķu 
sasniegšanai, kurus sākotnēji bija formulējuši Eiropas Savienības dibinātāji 1950. gados. Šī 
reforma diez vai būs pēdējā: spēcīgi parlamenti ļoti ātri pielāgojas mainīgiem sabiedriskajiem 
un politiskajiem apstākļiem. Eiropas Savienības gadījumā turpmākās paplašināšanas temps un 
apjoms ir pilnīgi nezināms. Nezinot, kāds būs Eiropas Savienības lielums un sastāvs nākotnē, 
būtu pārsteidzīgi mēģināt jau šodien noteikt Eiropas pēcnacionālās parlamentārās 
demokrātijas galamērķi. 

Taču mēs vismaz zinām pietiekami daudz par Eiropas nākotnes alternatīvajiem scenārijiem, 
un tāpēc varam būt droši, ka spēcīgam, aktīvam un tieši ievēlētam Parlamentam jābūt Eiropas 
pārvaldības sistēmas pašā centrā, un tā tas arī būs. 

Tomēr tādēļ paliek ievērojams skaits svarīgu jautājumu, kuri tad, ja tos efektīvi risinātu, 
Parlamenta vēlēšanas nākotnē padarītu vienveidīgākas, salīdzinot ar to, kādas tās bijušas 
agrāk, un radītu noteiktas priekšrocības kohēzijas, leģitimitātes, efektivitātes un plurālisma 
ziņā. Pēc referenta domām šie jautājumi ir:

1) prasība, ka dalībvalstīs, kurās ir visvairāk iedzīvotāju, ir obligāti jāizveido teritoriālie 
vēlēšanu apgabali;

2) transnacionālas sarakstu sistēmas izveide noteiktai vietu daļai;

3) iespēja izveidot īpašu valodisko kopienu vēlēšanu apgabalus;

4) iespēja vienās un tajās pašās vēlēšanās kandidēt vairāk nekā vienā vēlēšanu apgabalā 
vai valstī;

5) balsošanas atvieglošana ES pilsoņiem, kas dzīvo nevis savā, bet kādā citā dalībvalstī;

6) dažādo izmantoto vēlēšanu sistēmu pārskatīšana;

7) preferenciālas balsošanas ieviešanas sekmēšana;

8) balsošanas laikposma samazināšana;

9) vēlēšanu pārcelšana no jūnija uz maiju;

10) deputātu privilēģiju un imunitāšu režīma noteikšana;

11) deputātu pilnvaru pārbaudes un vakanču aizpildīšanas režīma noteikšana;

12) vēlētāju un kandidātu vecuma saskaņošana;

13) establishing a uniform and supranational regime for the privileges and immunities of 
Members;

14) encouraging e-polling in an effort to mobilise voters and facilitate voting;

15) encouraging Member States to rectify loss of franchise at national elections;
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16) reflecting further on the choice between inhabitant and citizen as the statistical basis 
for the distribution of seats in the Parliament.
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1. PIELIKUMS PASKAIDROJUMA PAZIŅOJUMAM : Rezolūcija par vēlēšanu 
procedūras projektu, kas ietver kopējus principus Eiropas Parlamenta locekļu 

ievēlēšanai (Anastassopoulos ziņojums)1

 Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā priekšlikumu De Vries kunga rezolūcijai par vienotu vēlēšanu procedūru 
Eiropas Parlamenta locekļu vēlēšanām  (B4-0723/96),

– ņemot vērā ziņojumu par vienotu vēlēšanu procedūru, un jo īpaši tās 1991. gada 10. 
oktobra un 1993. gada 10. marta rezolūciju2,

– ņemot vērā Aktu par Eiropas Parlamenta pārstāvju ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās, 
kas pievienots 1976. gada 20. septembra Padomes Lēmumam,

– ņemot vērā 1996. gada 22.oktobra priekšlikumu par vienotu vēlēšanu procedūru, ko 
iesniedza apspriešanai Vācijas Federālās Republikas valdība Starpvaldību konferencē
(SVK) un kas atkārto galvenos Parlamenta 1993. gada 10. marta rezolūcijas aspektus,

– ņemot vērā EK Līguma 138.panta 3. punktu un grozījumus, ko ietekmēja Amsterdamas 
Līgums,

– ņemot vērā Noteikumu procedūras 148. noteikumu,

– ņemot vērā Institucionālo jautājumu komitejas ziņojumu un Juridisko jautājumu un 
pilsoņu tiesību komitejas viedokli (A4-0212/98),

A. tā kā Amsterdamas Līgums ievieš “principu, kas kopīgi visām dalībvalstīm” jēdzienu, 
sekojot norādījumiem, ko izstrādājis Parlaments savā 1993. gada 10. marta rezolūcijā, kas 
minēta iepriekš, bet kas nepiedāvā skaidri noteiktu vienotu vēlēšanu sistēmu, bet tikai 
vispārējus norādījumus,

B. tā kā Apvienotās Karalistes valdība ir iesniegusi apspriešanai likumprojektu Parlamentā, 
ieviešot reģionālo proporcionālo pārstāvību Eiropas vēlēšanām 1999. gadā,

C. tā kā sarunas par paplašināšanos, visticamāk, novedīs pie desmit jaunu dalībvalstu 
pievienošanās Eiropas Savienībai,

D. tā kā starp dalībvalstīm ir radusies liela vienprātība vairāku kopīgu principu noteikšanā,

E tā kā šos principus ir plānots ieviest pirmajā instancē valsts līmenī tautu un valstu
savienībā; tā kā ievēlēto locekļu skaits katrā dalībvalstī ir paredzēts, lai garantētu 
atbilstošu pārstāvību to valstu iedzīvotājiem, kas apvienojušies Kopienā,

                                               
1 Pieņemts 1998. gada 15. jūlijā; OV C 292, 21.9.1998.
2 OV C 115, 26.4.1993, lp. 121
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1. apsveic vienošanos, ko panākuši sarunu dalībnieki SVK, nosakot vairākus kopīgus 
principus; ir pārliecināts, ka daži no noteikumiem var stāties spēkā jau līdz nākamajām 
Eiropas vēlēšanām, īpaši proporcionālās pārstāvības sistēma, minimālā barjera, 
nesavietojamība un pasākumi, ar mērķi sasniegt vienlīdzību starp vīriešiem un sievietēm, 
kamēr parējie noteikumi jāievieš pakāpeniski;

2. uzskata, ka ir vispārēja vienprātība par tādas balsošanas ieviešanu, kas balstīta uz 
proporcionālās pārstāvības sistēmu, un ka tas būtu jāiekļauj Eiropas vēlēšanu sistēmā;

3. atzīmē, ka nav iespējams izveidot teritoriālo vēlēšanu apgabalu sistēmu vienotā veidā, un 
ka jāpastāv atšķirībai, kas balstīta uz katras dalībvalsts iedzīvotaju skaitu; uzsver, ka, 
tomēr, teritoriālo vēlēšanu apgabalu sistēma nedrīkst ietekmēt proporcionālās pārstāvības
principu saskaņā ar Akta projekta 2. pantu;

4. uzskata, ka attiecībā uz Eiropas politisko apzināšanos un Eiropas politisko partiju 
attīstību, noteiktu vietu skaits var tikt sadalīts, balstoties uz proporcionālu pārstāvību
viena vēlēšanu apgabala, ko veido dalībvalstu teritorija, robežās;

5. novēro, ka gadījumos, kur attiecināma barjeras pielietošana, tā jāsaglabā kā izvēle un 
jebkurā gadījumā tai nevajadzētu pārsniegt 5% no valsts līmenī nodotajām balsīm;

6. atzīmē pamudinājumus dalībai, ko pārstāv preferenciālā balsošana, kurai, tomēr, būtu 
jāpaliek katra dalībvalsts izvēles ziņā;

7. uzskata, ka tad, kad kandidātu saraksti Eiropas vēlēšanas ir sastādīti, ir jāņem vērā mērķis 
par vienlīdzību starp vīriešiem un sievietēm, un ka šī mērķa sasniegšanai jābūt politisko 
partiju prioritātei;

8. izsaka priekšlikumu, ka Eiropas vēlēšanas jānotur maija mēneša datumā, lai veicinātu 
vēlētāju aktivitāti, izvairoties no skolas vasaras brīvdienām, kas vairākās dalībvalstīs 
sākas jūnija sākumā;

9. iesaka, ka dienu skaits, kurās vēlēšanas var notikt, būtu samazināms līdz minimumam, ar 
nolūku saskaņot vienu balsošanas dienu, vai, ja tas nav iespējams, ne vairāk kā divas 
dienas (t.i. sestdiena un svētdiena);

10. aicina Padomi rūpīgi izskatīt šī Akta projektu un pieņemt to paātrinātā kārtībā, lai tas 
varētu stāties spēkā, cik ātri vien iespējams;

11. sniedz norādījumus Prezidentam iesniegt šo rezolūciju un tai pievienoto Akta projektu 
Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām un parlamentiem.
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2. PIELIKUMS PASKAIDROJUMA PAZIŅOJUMAM: Vēlētāju aktivitāte Eiropas 

Parlamenta vēlēšanās
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3. PIELIKUMS PASKAIDROJUMA PAZIŅOJUMAM : Eiropas Parlaments: esošā vēlēšanu prakse

Vēlēšanu apgabali Preferenciāl
ā balsošana

Vietu 
sadalījuma 
metode

Barjera Balsstiesības Kandidatūra Kandidātu izvirzīšana Balsošan
as dienas

AUSTRIJA Viens valsts vēlēšanu 
apgabals

Jā D'Hondt 4% Vecums: 16
- reģistrēti ES pilsoņi

Vecums: 18
- reģistrēti ES pilsoņi

Maksa EUR 3600 apmērā 
par sarakstu;
Kandidātiem jābūt 3 
parlamenta locekļu, viena 
Eiropas Parlamenta locekļa 
vai 2600 reģistrētu balsotāju 
atbalstam

svētdiena

BEĻĢIJA Trīs lingvistiskie 
vēlēšanu institūti 
(holandiešu, franču, 
vācu); un četri 
reģionālie vēlēšanu 
apgabali:
1. Flanders 
(holandiešu vēlēšanu 
institūts), 
2. Wallonia (franču 
vēlēšanu institūts), 
3. Brussels-Hal-
Vilvorde (BHV) (vai nu 
holandiešu vai franču
vēlēšanu institūts),
 4. 2 cantons (vācu
vēlēšanu institūts) 

Jā D'Hondt Nē Vecums: 18 
- reģistrēti ES pilsoņi
- Beļģijas pilsoņi, kas 
dzīvo citās dalībvalstīs
(Beļģijas pilsoņi, kas 
dzīvo ārpus ES nedrīkst 
balsot Eiropas 
Parlamenta vēlēšanās);
- balsošana obligāta: 
par neierašanos uz 
balsošanu tiek
piemērots sods

Vecums: 21
- reģistrēti ES pilsoņi
-jāpārvalda attiecīgā 
vēlēšanu institūta 
valoda

Kandidātus apstiprina:
- 5 Beļģija parlamenta 
locekļi, kas pieder attiecīgai 
lingvistiskai grupai;
- 5000 reģistrēti vēlētāji
Wallonia, Flanders & BHV;
- 200 vēlētāji, kas reģistrēti 
vāciski runājošā vēlēšanu 
apgabalā

svētdiena
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Vēlēšanu apgabali Preferenciāl
ā balsošana

Vietu 
sadalījuma 
metode

Barjera Balsstiesības Kandidatūra Kandidātu izvirzīšana Balsošan
as dienas

BULGĀRIJA Viens valsts vēlēšanu 
apgabals

Jā Hare-
Niemeyer

Nē Vecums: 18 
- ES pilsoņi, kas dzīvo 
3 mēnešus vai citā 
dalībvalstī

Vecums: 21
- ES pilsoņi, kas 
dzīvo 2 gadus vai citā 
ES dalībvalstī

- atsevišķiem kandidātiem 
nepieciešams 10 000 
parakstu un maksa BGN 10
000 (5100 EUR);
- Politiskām partijām 
nepieciešams 15 000 
parakstu un maksa 15 000 
levas (EUR 7700);
- Koalīcijām nepieciešams 
20 000 parakstu un maksa
20 000 levas (EUR 10 250)

svētdiena

KIPRA Viens valsts vēlēšanu
apgabals

Nē D'Hondt / 
Droop 

Nē Vecums: 18 
- Kipras un ES pilsoņi, 
kas dzīvo 6 mēnešus 
pirms vēlēšanām;
- Īpašs vēlēšanu
saraksts;
- Balsošana ir obligāta 
(bet nav soda)

Vecums: 25 svētdiena

ČEHU 
REPUBLIKA

Viens valsts vēlēšanu 
apgabals

Jā: katram
vēlētājam 2 
balsis. Lai 
ievēlētu,
nepieciešami 
5% balsu, 
kas nodoti 
par 
viņa/viņas 
politisko 
partiju

D'Hondt 5% Vecums: 18 
- ES pilsoņi, kas dzīvo 
45 dienas;

Vecums: 21
- ES pilsoņi, kas 
dzīvo 45 dienas;

- Kandidātus var izvirzīt tikai 
politiskās partijas vai 
koalīcijas;
- Maksa CZK 15 000
apmērā
(EUR 585)

piektdiena
&
sestdiena
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Vēlēšanu apgabali Preferenciāl
ā balsošana

Vietu 
sadalījuma 
metode

Barjera Balsstiesības Kandidatūra Kandidātu izvirzīšana Balsošan
as dienas

DĀNIJA Viens valsts vēlēšanu 
apgabals

Nē D'Hondt Nē Vecums: 18 
- Dānijas pilsoņi ar 
pastāvīgu dzīvesvietu 
ES; 
-  reģistrēti ES pilsoņi

Vecums: 18
- jebkura persona ar
tiesībām vēlēt 
Eiropas Parlamenta 
vēlēšanās;

- Partijas, kas pārstāvētas 
Dānijas parlamentā 
(Folketing) vai Eiropas 
Parlamentā;
- Jaunām partijām 
nepieciešams savākt 
vēlētāju parakstus, kas 
atbilst vismaz 2% balsu 
iepriekšējās parlamenta 
(Folketing) vēlēšanās;

Nav 
noteikta 
konkrēta 
diena

IGAUNIJA Viens valsts vēlēšanu 
apgabals

Nē D'Hondt Vecums: 18 Vecums: 21 - reģistrētas politiskās 
partijas iesniedz sarakstus;
- iemaksa piecu minimālo 
mēnešalgu apmērā

svētdiena

SOMIJA Viens valsts vēlēšanu 
apgabals

Jā D'Hondt Nē Vecums: 18 
-  reģistrēti ES pilsoņi

Vecums: 18 
- reģistrēti ES pilsoņi

- Politiskās partijas vai 
vēlētāju asociācija (sastāv 
vismaz no 2000 personām) 
izvirza kandidātus

svētdiena

FRANCIJA Astoņi reģionālie 
vēlēšanu apgabali

Nē D'Hondt 5% Vecums: 18 
- reģistrēti ES pilsoņi

Vecums: 23
- reģistrēti ES pilsoņi

- dzimumu vienlīdzība svētdiena
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Vēlēšanu apgabali Preferenciāl
ā balsošana

Vietu 
sadalījuma 
metode

Barjera Balsstiesības Kandidatūra Kandidātu izvirzīšana Balsošan
as dienas

VĀCIJA Viens valsts vēlēšanu 
apgabals – bet locekļi 
ievēlēti no Valsts vai 
Federālajiem 
sarakstiem

Nē Sainte-Laguë
(saskaņā ar 
likuma 
izmaiņām no 
2008. gada 
17. marta; 
BGBl. I, p. 
394)

5% Vecums: 18 
-  reģistrēti ES pilsoņi

Vecums: 18
-  reģistrēti ES pilsoņi 

- saraksti, ko iesniedz 
politiskās partijas, kas 
nodibinātas ES
- Federālajam sarakstam: 
partijām ar mazāk kā 5 
pārstāvjiem Eiropas 
Parlamentā, Bundestāgā 
vai Valsts parlamentā 
nepieciešami 4000 
parakstu; 
Valsts sarakstam:
nepieciešams 2000
parakstu

svētdiena

GRIEĶIJA Viens valsts vēlēšanu 
apgabals

Nē Hare variants 3% Vecums: 18 Vecums: 21 - saraksti, ko iesniedz 
politiskās partijas vai 
koalīcijas;

svētdiena

UNGĀRIJA Viens valsts vēlēšanu 
apgabals

Nē D'Hondt 5% Vecums: 18 
- reģistrēti ES pilsoņi

Vecums: 18 
- visiem vēlētājiem ir 
tiesības kandidēt 
vēlēšanās kā 
kandidātiem partiju 
sarakstos

- Saraksti, ko iesniedz 
reģistrēta politiskā partija un 
20 000 apstiprinājumu  
(vēlētājs var apstiprināt tikai 
vienu sarakstu)

svētdiena

ĪRIJA Četri reģionālie 
vēlēšanu apgabali

Jā Vienas 
nododamās
balss sistēma

Nē Vecums: 18 Vecums: 21 - Saraksti, ko iesniedz 
reģistrētas politiskās 
partijas;
- Neatkarīgiem kandidātiem 
nepieciešami 60 paraksti no 
personām, kas atrodas 
vēlēšanu reģistrā, un no 
viena un tā paša vēlēšanu 
apgabala

piektdiena
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Vēlēšanu apgabali Preferenciāl
ā balsošana

Vietu 
sadalījuma 
metode

Barjera Balsstiesības Kandidatūra Kandidātu izvirzīšana Balsošan
as dienas

ITĀLIJA
(patreiz tiek 
pārskatīta)

Pieci reģionālie 
vēlēšanu apgabali

Jā – un balsis 
var tikt 
nodotas no 
viena 
vēlēšanu 
apgabala 
citam

Hare Nē Vecums: 18
- reģistrēti ES pilsoņi;
-  Itālijas pilsoņi citās 
ES valstīs var balsot 
Itālijas konsulātos vai 
pa pastu; Itālijas pilsoņi, 
kas dzīvo ārpus ES, ja 
viņi atgriežas, lai 
balsotu Itālijā; 
- Balsošana nav 
obligāta, bet “pilsoņa 
pienākums”

Vecums: 25
- reģistrēti ES pilsoņi

- Individuāliem kandidātiem 
nepieciešams 30 000 
parakstu, 10% o no kuriem 
jābūt no katra vēlēšanu 
apgabala apakšreģiona;
- Politiskās partijas un 
grupas ar vismaz vienu 
vietu Eiropas Parlamentā 
vai Itālijas parlamentā var 
iesniegt sarakstus bez 
parakstiem

sestdiena
/ 
svētdiena

LATVIJA Viens valsts vēlēšanu 
apgabals

Nē Sainte-Laguë Nē Vecums: 18 Vecums: 21 - sarakstus iesniedz 
reģistrētas politiskās 
partijas;
- iemaksa LVL 1000 (EUR
1450) apmērā

sestdiena

LIETUVA Viens valsts vēlēšanu 
apgabals

Jā Hare-
Niemeyer

5% Vecums: 18 Vecums: 21 - Kandidātus var izvirzīt tikai 
politiskās partijas;

svētdiena

LUKSEMBURGA Viens valsts vēlēšanu 
apgabals

Jā –
vēlētājiem ir 
6 balsis

D'Hondt / 
Hagenbach–
Bischoff

Nē Vecums: 18
- ES pilsoņi, kas dzīvo 
5 gadus;
- Balsošana ir obligāta

Vecums: 18
- ES pilsoņi, kas 
dzīvo 5 gadus

- Sarakstiem nepieciešami 
250 reģistrētu vēlētāju vai 
viena Eiropas Parlamenta 
locekļa vai deputātu palātas 
locekļu paraksti;
- Luksemburgas pilsoņiem 
jābūt vairākumā šajos 
sarakstos

svētdiena
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Vēlēšanu apgabali Preferenciāl
ā balsošana

Vietu 
sadalījuma 
metode

Barjera Balsstiesības Kandidatūra Kandidātu izvirzīšana Balsošan
as dienas

MALTA Viens valsts vēlēšanu 
apgabals

Jā Vienas 
nododamās
balss sistēma

Nē Vecums: 18 Vecums: 18 - iemaksa MTL 40 apmērā
(EUR 95) (tiek atgriezts, ja 
iegūti 10% balsu)

sestdiena

NĪDERLANDE Viens valsts vēlēšanu 
apgabals

Jā D'Hondt Nē Vecums: 18 
-  reģistrēti ES pilsoņi

Vecums: 18 
-  reģistrēti ES pilsoņi

- Partijas, kas nav 
pārstāvētas Eiropas 
Parlamentā, veic iemaksu 
EUR 11 250;
- Sarakstiem jāpievieno 
vismaz 30 vēlētāju 
parakstus

ceturtdien
a

POLIJA Trīspadsmit reģionālie 
vēlēšanu apgabali

Nē D'Hondt / 
Hare-
Niemeyer 

5% Vecums: 18 
- reģistrēti ES pilsoņi

Vecums: 21
- ES pilsoņi, kas 
dzīvo 5 gadus

- Sarakstiem nepieciešami 
vismaz 5 vārdi un 10 000 
attiecīgā vēlēšanu apgabala 
vēlētāju parakstu

svētdiena

PORTUGĀLE Viens valsts vēlēšanu 
apgabals

Nē D'Hondt Nē Vecums: 18 Vecums: 18 -  Sarakstiem jāsastāv no 
kandidātu skaita, kas 
vienāds ar ievēlamo 
Eiropas Parlamenta locekļu 
skaitu, plus 3-8 aizstājēji

svētdiena

RUMĀNIJA Viens valsts vēlēšanu 
apgabals

Nē D'Hondt 5% Vecums: 18 
- reģistrēti ES pilsoņi

Vecums: 23 
-  reģistrēti ES pilsoņi

- Sarakstiem nepieciešami 
200 000 parakstu; 
neatkarīgiem kandidātiem –
100 000 parakstu

svētdiena

SLOVĀKIJA Viens valsts vēlēšanu 
apgabals

Jā Droop 5% Vecums: 18 
- reģistrēti ES pilsoņi, 
kas dzīvo un atrodas 
valstī vēlēšanu dienā 

Vecums: 21 
- reģistrēti ES pilsoņi

- Politisko partiju iemaksa
SKK 50 000 (EUR 1510)
apmērā

sestdiena
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                              Ārējais tulkojums LV

Vēlēšanu apgabali Preferenciāl
ā balsošana

Vietu 
sadalījuma 
metode

Barjera Balsstiesības Kandidatūra Kandidātu izvirzīšana Balsošan
as dienas

SLOVĒNIJA Viens valsts vēlēšanu 
apgabals

Jā D'Hondt 4% Vecums: 18 Vecums: 18 - Politiskās partijas iesniedz 
sarakstus, ko atbalsta četri 
Nacionālās Asamblejas 
locekļi vai vismaz 1000 
vēlētāju;
- Neatkarīgu kandidātu 
apstiprinājumam 
nepieciešams 3000 
parakstu

svētdiena

SPĀNIJA Viens valsts vēlēšanu 
apgabals

Nē D'Hondt Nē Vecums: 18 
- reģistrēti ES pilsoņi

Vecums: 18 
- reģistrēti ES pilsoņi

- Partijas vai koalīcijas 
iesniedz sarakstus ar 15
000 vēlētāju vai ievēlēto 
pārstāvju parakstiem

svētdiena

ZVIEDRIJA Viens valsts vēlēšanu 
apgabals

Jā Sainte-Lagüe Partijām 
jāiegūst 
4%; 
kandidāti
em 
jāiegūst
5% no 
kopējā 
balsu 
skaita, 
kas 
nodots 
par viņa/ 
viņas 
partiju

Vecums: 18 
- reģistrēti ES pilsoņi

Vecums: 18 
- jebkurš, kurš ir 
tiesīgs balsot, drīkst
kandidēt vēlēšanās

- Nav nosacījumu svētdiena

APVIENOTĀ 
KARALISTE

Divpadsmit reģionālie 
vēlēšanu apgabali

Lielbritānijā: 
Nē

Ziemeļīrijā: 

Lielbritānijā: 
D'Hondt;

Ziemeļīrijā: 

Nē Vecums: 18 
- reģistrēti ES pilsoņi, 
kas dzīvo 1 gadu

Vecums: 21
- reģistrēti ES pilsoņi, 
kas dzīvo 1 gadu

- iemalsa GBP 5 000 (EUR
6750) apmērā;
- Izvirzītos kandidātus 
vēlēšanu apgabalos 

ceturtdien
a
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LV

Vēlēšanu apgabali Preferenciāl
ā balsošana

Vietu 
sadalījuma 
metode

Barjera Balsstiesības Kandidatūra Kandidātu izvirzīšana Balsošan
as dienas

Jā vienas 
nododamās
balss sistēma

jāapstiprina 30 vēlētājiem

Valūtas kurss fiksēts 2008. gada februārī
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