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Viedoklis par Padomes regulas priekšlikumu par Eiropas Parlamenta deputātu 

ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās 

 

Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS (turpmāk – Providus) pateicas par iespēju sniegt 

viedokli par Eiropas Parlamenta ierosināto Padomes regulas projektu par Eiropas Parlamenta 

deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās. 

Providus atbalsta šo projektu, īpaši  ieceri par īpaša Eiropas Savienības mēroga vēlēšanu 

apgabala izveidi, no kura tiks ievēlēti 28 Eiropas Parlamenta deputāti. 

Latvijai būtu īpaši svarīgi šo ieceri atbalstīt divu iemeslu dēļ: lai palielinātu Latvijas pilsoņu 

interesi par Eiropas Parlamenta vēlēšanām, kā arī spēcinātu tās institūcijas, kuras iestājas par 

tālāku Eiropas Savienības integrāciju. 

 

Pilsoņu interese par Eiropas Parlamenta vēlēšanām 

Eiropas Savienībā kopumā 2019.gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās tika apturēta jau ilgāku 

laiku novērojamā tendence samazināties vēlētāju aktivitātei vēlēšanās. 2019.gadā Eiropas 

Parlamenta vēlēšanās piedalījās 50,6% ES pilsoņu, kas ir būtisks pieaugums, salīdzinot ar 

2014.gadu (42,4%). 

Lai gan neliels aktivitātes pieaugums bija vērojams arī Latvijā (no 30,2% 2014.gadā uz 33,5% 

2019.gadā), tomēr Latvijas pilsoņu aktivitāte EP vēlēšanās joprojām ir vērtējama kā izteikti 



 
zema.   Kā liecina pēc 2019.gada EP vēlēšanām veiktā vēlētāju aptauja visās ES valstīs, Latvijas 

pilsoņiem galvenā motivācija neaiziet uz šīm vēlēšanām bijis apsvērums, ka šis balsojums 

neko nemainītu, tam nebūtu rezultāta1.    

Latvijas pilsoņu neticība saviem spēkiem kaut ko Eiropas Savienības mērogā ietekmēt ir 

ilglaicīga tendence, kas nav daudz mainījusies arī kopš EP vēlēšanām. Tā, piemēram, 

apgalvojumam “Manai balsij Eiropas Savienībā ir nozīme” Eiropas Savienībā vidēji nepiekrīt 

50% no pilsoņiem, Latvijā – 64% (Standarta Eirobarometrs 97, 2022.gada vasaras dati). Pēdējo 

trīs gadu laikā šī Latvijas pilsoņu neticība ir svārstījusies amplitūdā no 62%-77%. 

Eiropas Parlamenta līdzšinējās vēlēšanu kampaņas nav bijušas informācijas un diskusiju ziņā 

saturīgas, it sevišķi 2019.gadā. 61% no Latvijas vēlētājiem pēcvēlēšanu aptaujā apgalvoja, ka 

savu izvēli izdarījuši balstoties uz to, ka viņiem paticis kāds partijas piedāvāts kandidāts. Šāda 

motivācija ir augstākā ES; ES valstīs vidēji tikai 23% pilsoņu šī ir bijusi primārā motivācija 

(aptauja ļāva izvēlēties 4 primārās motivācijas). Tikai 30% no Latvijas pilsoņiem atzīmējuši kā 

vienu no savām galvenajām 2019.gada EP vēlēšanu izvēles motivācijām kandidātu 

piedāvājumu par Eiropas jautājumiem2.  

Šie apsvērumi liecina, ka Latvijai ir svarīgi radīt saviem pilsoņiem papildus motivāciju 

interesēties par Eiropas jautājumiem, kā arī piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās.  Šādu 

motivāciju radītu iespēja nobalsot gan par Latvijas, gan par Eiropas mēroga vēlēšanu 

sarakstiem , kā arī plašāka aģitācijas kampaņa par visai Eiropai svarīgiem jautājumiem, kuru 

veiktu Eiropas līmeņa saraksti.  Ja Latvijas pilsoņiem būtu iespēja nodot savu balsi par sarakstu, 

no kura startē nākamais Eiropas Komisijas priekšsēdētājs, šim pilsonim arī būtu vieglāk būtu 

saprast, kādā veidā viņa balss ietekmē Eiropas nākotni.  

 

Spēcināt institūcijas, kuras iestājas par aizvien ciešāku ES valstu integrāciju un spēcīgāku 

Eiropas Savienību 

Vidējais Latvijas pilsonis vairāk uzticas Eiropas Savienībai un tās institūcijām, nekā vidējais 

pilsonis no citām ES valstīm (Latvijā 2022.gada vasarā tikai 33% pilsoņu neuzticējās ES iepretī 

ES vidējam rādītājam 43%, Standarta Eirobarometrs 97). Tāpat arī sabiedriskās domas 

aptaujas konsekventi liecina, ka Latvijas pilsoņi atbalsta ciešāku Eiropas integrāciju, vairāk 

funkciju nodošanu Eiropas Savienībai un lielāku tās budžetu. 

Tādēļ ir svarīgi spēcināt tos Eiropas Savienības spēlētājus, kuri iestājas un spēj cīnīties par 

līdzīgām vērtībām, kas primāri ir Eiropas Parlaments un arī Eiropas Komisija. Ja daļu Eiropas 

Parlamenta deputātu ievēlēs visi ES pilsoņi vispārējās vēlēšanās, no tā palielināsies Eiropas 

Parlamenta demokrātiskā leģitimitāte un loma (šī institūcija varēs rēķināties ar plašāku ES 

pilsoņu atbalstu tās priekšlikumiem). Ja no Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultātiem būs tiešāk 

                                                           
1 The 2019 post-electoral survey. Have European elections entered a new dimension? Eurobarometer Survey 
91.5 of the European Parliament. A Public Opinion Monitoring Study, p.65 
2 Vēlētāju motivācijas skat. The 2019 post-electoral survey. Have European elections entered a new dimension? 
Eurobarometer Survey 91.5 of the European Parliament. A Public Opinion Monitoring Study, p.35 



 
atkarīga nākamā Eiropas Komisijas priekšsēdētāja izvēle (saraksta pirmais numurs Eiropas 

līmeņa partijās), arī Eiropas Komisijai būs vairāk demokrātiskās leģitimitātes piedāvāt jaunas 

un drosmīgākas iniciatīvas, kuras ved uz ciešāku  Eiropas integrāciju. 

 

Vispārēji novērojumi par Latvijas interesēm 

Eiropas Parlamenta piedāvātā iniciatīva ir kompromiss starp tiem Eiropas turpmākās 

integrācijas vizionāriem, kuri vēlētos nākotnē redzēt tikai Eiropas līmeņa vēlēšanu apgabalus, 

un tiem domātājiem/aktoriem, kuri ļoti piesardzīgi skatās uz turpmāku Eiropas integrāciju. 

Šajā kompromisā ir atrisinātas Latvijas valdības un no Latvijas sarakstiem ievēlēto EP deputātu 

līdzšinējās bažas, ka Latvijas pārstāvība varētu samazināties, pārejot uz transeiropas partiju 

sarakstiem.   

No Latvijas partiju sarakstiem joprojām tiktu ievēlēti 8 EP deputāti, turklāt Latvijas pilsoņiem 

būtu labas iespējas pacīnīties arī par vismaz vienu no 28 Eiropas mēroga saraksta vietām. To 

nodrošina ģeogrāfiski kvotētais šādu sarakstu izveidošanas princips, kā arī tas, ka vēlētājam ir 

iespēja nobalsot tikai par sarakstu, bet ne mainīt to pārstāvju secību.   

Līdz ar to šī jaunā sistēma nodrošinātu plašāku Eiropas tēmu klātbūtni EP vēlēšanās Latvijā, kā 

arī plašāku EP redzamību, vienlaikus neapdraudot Latvijas pilsoņu pārstāvību Eiropas 

Parlamentā. 

Eiropas Parlamenta piedāvātais regulas projekts prasa veikt nelielas izmaiņas Latvijas 

priekšvēlēšanu aģitācijas regulējumā un, iespējams, arī vēlēšanu organizēšanas regulējumā, 

bet šīs izmaiņas nav lielas un šāda jauninājuma sabiedriskā nozīme atsver to sagādātās 

neērtības. 

 

 

Ar cieņu, 

Providus direktore 

Iveta Kažoka 

/dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 2022.gada 20.septembrī/ 

 

 

 

 

 


