
Šķēršļu novēršana 
Personas ar invaliditāti un viņu tiesības 
balsot Eiropas Parlamenta vēlēšanās

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Ziņotājs: Krzysztof Pater



2



Balsstiesību nodrošināšana personām ar 
invaliditāti

Visiem pilngadīgajiem Eiropas iedzīvotājiem, tostarp personām ar invaliditāti, 
ir tiesības balsot valsts un Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Šīs tiesības pamatojas 
uz daudziem saistošiem juridiskiem dokumentiem, tostarp Vispārējo cilvēktie-
sību deklarāciju, ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām un Eiro-
pas Savienības Pamattiesību hartu.

Diemžēl visā ES daudzas personas ar invaliditāti nevar pilnībā izmantot savas 
balsstiesības.  Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) ziņotājs 
Krzysztof Pater savā ziņojumā norāda, ka valsts noteikumu dēļ aptuveni 
800 000 ES pilsoņiem no 16 dalībvalstīm ir liegtas tiesības piedalīties EP 
vēlēšanās invaliditātes vai garīgās veselības problēmu dēļ. 

Šie un miljoniem citu iedzīvotāju nespēj balsot vairāku iemeslu dēļ. Piemēram, 
daudzām personām ar invaliditāti, pamatojoties uz viņu dzīvesvietu, ir nozīmēts 
tāds vēlēšanu iecirknis, kas nevar apmierināt viņu vajadzības. Ja būtu iespēja, 
daudzi nomainītu savu vēlēšanu iecirkni. Tomēr valsts tiesību akti 12 ES valstīs 
neļauj vēlētājiem nomainīt vēlēšanu iecirkni, nemainot dzīvesvietu. 

IEVADS  
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Izvēles trūkums

Turklāt, lai gan daudzām personām 
ar invaliditāti ir ierobežota patstāvīga 
mobilitāte, astoņas ES valstis neno-
drošina alternatīvas balsošanai vēlē-
šanu iecirknī, piemēram, balsošanu 
pa pastu, elektronisko balsošanu vai 
balsošanu, izmantojot pārvietojamu 
vēlēšanu urnu. 

Neredzīgiem vēlētājiem 18 ES valstīs 
nav nekādu iespēju balsot patstāvīgi, 
bet viņiem jāuztic savam pavadonim 
nobalsot viņu vārdā.

Dažas ES valstis dod iespēju balsot 
ar pilnvaroto personu starpniecību, 
kad persona ar invaliditāti ļauj kādam 
citam nodot savu balsi viņas vārdā. 
Taču pēc definīcijas balsošana uz piln-
varas pamata neļauj personām ar in-
validitāti savas balsstiesības izmantot 
patstāvīgi. Tādējādi tā nav piemērota 
alternatīva.

Arī pieejamas informācijas trūkums 
attur no balsošanas. Piemēram, per-
sonas ar invaliditāti no mēģinājuma  
 

balsot var atturēt apstāklis, ka viņas 
nav informētas par īpašiem noteiku-
miem, kas viņām būtu jāievēro vēlē-
šanu iecirknī, vai jebkādiem fiziskiem 
šķēršļiem, ar kuriem viņas var saskar-
ties. 

EESK ziņojumā secināts: ja tiktu īste-
nota visu valstu paraugprakse, ikvie-
nam ES pilsonim ar invaliditāti būtu 
pilnīga iespēja balsot visērtākajā vei-
dā, ko viņš izvēlas, lai varētu izmantot 
savas demokrātiskās tiesības.

EESK ierosina grozīt spēkā esošos ES 
tiesību aktus par Eiropas Parlamenta 
vēlēšanām, lai iekļautu garantijas par 
balsošanas iespējām personām ar in-
validitāti.

Pilns ziņojuma teksts ir pieejams EESK 
tīmekļa vietnē. Tajā ir sniegts pilnīgs 
pārskats par to, ka Eiropā personām 
ar invaliditāti tiesības balsot ir tikai 
daļēji aizsargātas. Šajā brošūrā ir 
sniegts ziņojuma secinājumu kopsa-
vilkums.
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AUSTRIJA
Austrijā katrā pašvaldībā un katrā Vīnes rajonā jābūt vismaz vienam 
vēlēšanu iecirknim, kas ir pieejams personām ar invaliditāti.

BEĻĢIJA
Beļģijas vēlētāji ar invaliditāti var izmantot īpaši pielāgotas 
balsošanas kabīnes, kas novietotas tā, lai viņi varētu tām piekļūt. 
Kabīnes var atrasties pat ārpus vēlēšanu iecirkņa.

BULGĀRIJA
Bulgārijas Centrālās vēlēšanu komisijas tīmekļa vietnē var noskatīties 
filmu, kurā aprakstītas balsošanas procedūras personām ar invalidi-
tāti. Tai ir arī tulkojums zīmju valodā.

ČEHIJAS REPUBLIKĀ 
Čehijas Republikā ir sagatavota vispārēja informācijas brošūra 
dažādās formās, kas pielāgotas personu ar dažādiem invaliditātes 
veidiem vajadzībām.

Visas ES dalībvalstis ir panākušas progresu centienos paplašināt balsošanas iespējas 
personām ar invaliditāti.

DAŽI PARAUGPRAKSES PIEMĒRI
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DĀNIJA
Dānijā plašas agrīnas balsošanas iespējas ļauj visām personām 
noteiktos vēlēšanu iecirkņos balsot divas dienas līdz trīs nedēļas 
iepriekš. Iepriekšējās balsošanas iespēja ir īpaši noderīga tām 
personām ar invaliditāti, kurām bieži ir nepieciešami iepriekšēji 
balsošanas sagatavošanas pasākumi.

FRANCIJA
Francija ir viena no vairākām valstīm, kas ļauj tiem, kuri nebalso, 
piemēram, bērniem, palīdzēt balsot pieaugušajiem ar invaliditāti.

GRIEĶIJA
Grieķijā balsošana ir obligāta visiem pilsoņiem. Tomēr, tā kā obligātā 
balsošana personām ar invaliditāti bieži rada spriedzi, Grieķijas 
iestādes, piemērojot šo noteikumu, ir ļoti elastīgas.

HORVĀTIJĀ
Vēlētāji Horvātijā var saņemt apliecību, kas viņiem ļauj balsot jebkurā 
vēlēšanu iecirknī. Tas ļauj personām ar invaliditāti izmantot vēlēšanu 
iecirkņus, kuros ir pieejama palīdzība.

IGAUNIJA 
Igaunijā visi pilsoņi var balsot elektroniskā veidā.
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ĪRIJA
Īrijā ilgtermiņa aprūpes iestādēs dzīvojošie vēlētāji var pieprasīt 
iekļaušanu īpašā vēlētāju sarakstā, un pēc procedūras noslēgšanās 
attiecīgas amatpersonas ierodas pie viņiem individuāli, lai viņi varētu 
nodot balsi.

ITĀLIJA 
Itālijā vietējās pašvaldības nodrošina transportu cilvēkiem ar 
ierobežotām pārvietošanās spējām, lai viņus nogādātu piemērotos 
vēlēšanu iecirkņos.

KIPRA
Kipra ir nolēmusi, ka vēlēšanu zīmes maksimālajam izmēram jābūt 
16x70 cm, lai atvieglotu vēlēšanu zīmes aizpildīšanu.

LATVIJA
Latvijas vēlētājiem, tāpat kā desmit citās ES valstīs, tiesības balsot 
nedrīkst tikt liegtas nekādos apstākļos.

LIETUVA
Lietuvā Centrālā vēlēšanu komisija piedāvā tiešsaistes karti, kurā no-
rādīti vēlētājiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām piemērotākie 
vēlēšanu iecirkņi.

LUKSEMBURGA 
Luksemburgā vēlētājs pat var nozīmēt vēlēšanu komisijas locekli par 
savu palīgu.
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MALTA
Maltā katrā vēlēšanu iecirknī jābūt pieejamiem audio atskaņotājiem 
un Braila rakstā izklāstītai informācijai par visiem kandidātiem un 
partijām, kas iekļautas vēlēšanu zīmē.

NĪDERLANDE
Nīderlandē vēlētāji var izmantot palielināmo stiklu, kas pieejams 
visos vēlēšanu iecirkņos.

POLIJA
Polijā “slēgti vēlēšanu iecirkņi” tiek organizēti slimnīcās un ilgtermiņa 
aprūpes iestādēs, kurās uzturas vismaz 15 cilvēki.

PORTUGĀLE
Balsojums Portugālē tiek ņemts vērā, ja tas skaidri norāda vēlētāja 
gribu, pat tad, ja viņa izdarītā atzīme vēlēšanu zīmē atrodas ārpus 
attiecīgās ailes.

RUMĀNIJA
Rumānija ļauj vēlētājiem izdarīt atzīmi blakus kandidāta vārdam, 
izmantojot vēlēšanu komisijas izsniegtu zīmogu.

SLOVĀKIJA
Slovākijā tiem, kuri nodrošina pastāvīgu aprūpi vēlētājiem ar 
invaliditāti, ir atļauts balsot vienlaikus ar aprūpējamo personu, 
izmantojot to pašu pārvietojamo vēlēšanu urnu.

SLOVĒNIJA 
Slovēnijā attiecīgās ministrijas pirms katrām vēlēšanām nosūta 
paziņojumus slimnīcām un ilgtermiņa sociālās aprūpes iestādēm, 
norādot, kā tur esošie cilvēki var izmantot savas balsstiesības.
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SOMIJA
Somijas Tieslietu ministrija apmaksā vēlēšanu informācijas brošūru, 
kas publicēta Braila rakstā.

SPĀNIJA
Spānijā persona ar invaliditāti, kura nevar nokļūt pasta nodaļā, lai 
pieprasītu iespēju balsot pa pastu vai saņemtu vēlēšanu zīmes, var 
izsaukt valsts notāru. Šī amatpersona bez maksas izsniedz pilnvaru, 
lai vēlētāja izvēlēta persona varētu izpildīt prasības, kas saistītas ar 
balsošanu pa pastu. 

UNGĀRIJA
Persona ar invaliditāti Ungārijā ne vēlāk kā divas dienas pirms 
vēlēšanām var norādīt, ka tai vajadzīgs pieejams vēlēšanu iecirknis.

VĀCIJA     
Neredzīgas personas Vācijā var pasūtīt vēlēšanu zīmju veidlapas, kas 
tiek nosūtītas kopā ar kompaktdisku (CD), kurā ir sniegtas norādes 
par veidlapas izmantošanu un oficiāla informācija par vēlēšanām 
Braila rakstā.

ZVIEDRIJA 
Zviedrijā vēlētājs, kurš ir saņēmis vēlēšanu zīmi balsošanai pa pastu, 
var arī mainīt savas domas un vēlēšanu dienā var to personīgi aiznest 
uz vēlēšanu urnu savā vēlēšanu iecirknī.

Neraugoties uz minēto progresu visās ES valstīs, joprojām ir daudz darāmā, lai 
visiem ES pilsoņiem, tostarp personām ar invaliditāti, nodrošinātu nepieciešamās 
balsošanas iespējas.
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Lai aizsargātu pilsoņu ar intelektuālās 
attīstības traucējumiem vai garīgās ve-
selības problēmām intereses, ES valstīs 
ir ieviesti dažādi juridiskās aizgādnības 
veidi atkarībā no aizgādnībā esošās per-
sonas spējām. 

Piemēram, pilnīgas aizgādnības gadī-
jumā aizgādņi pieņem gandrīz visus 
lēmumus attiecībā uz aizgādnībā esošo 
personu, savukārt daļējie aizgādņi pie-
ņem dažus lēmumus atkarībā no kon-
krētās personas. 

Deviņās ES valstīs tiesību sistēma au-
tomātiski atceļ balsstiesības noteiktām 
personām, kuras atrodas pilnīgā aizgād-
nībā, savukārt septiņās valstīs balsstie-
sību atņemšana personai ir iespējama, 
tikai pamatojoties uz tiesas veiktu per-
sonas novērtējumu. 11 ES valstīs perso-
nai tiesības balsot nevar atņemt nekā-
dos apstākļos.  To personu ar invaliditāti 
skaits, kuras nevar balsot vēlēšanās, da-
žādās valstīs ir ļoti atšķirīgs.

Portugālē savas balsstiesības nevar iz-
mantot aptuveni 100 personu ar invali-
ditāti, savukārt citās valstīs šis skaits var 
sasniegt ap 300 000 cilvēku.

Pēdējos gados ES valstīs ir tendence 
atteikties no balsstiesību automātiskas 
atņemšanas. Tā vietā valstu tiesību sis-
tēmas biežāk ierobežo minētās tiesības 
nelielā skaitā gadījumu, par ko lemj 
tiesa, izskatot katru gadījumu atsevišķi. 
Dažas valstis ir atcēlušas visus ierobežo-
jumus.

Ziņojumā ierosināts, ka Eiropas Parla-
mentam un citām ES iestādēm būtu jā-
palīdz paātrināt šīs izmaiņas dalībvalstu 
tiesību sistēmās, lai atceltu visus juridis-
kos ierobežojumus attiecībā uz personu 
ar invaliditāti tiesībām balsot.

JURIDISKIE UN  
TEHNISKIE ŠĶĒRŠĻI  

BALSOŠANAI
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Publiskās iestādes ir atbildīgas par to, 
lai informāciju par vēlēšanām perso-
nas ar invaliditāti saņemtu tādā for-
mātā, kas pielāgots viņu vajadzībām. 
Tomēr bieži vien valstu tiesību aktos 
nav skaidri noteikts, ka šāda informā-
cija ir jāsniedz. 

Vēlēšanu informācijā ietilpst vēlē-
šanu datums, pamatnoteikumi, bal-
sošanas formāti un informācija par 
īpašām procedūrām, kas attiecas uz 
personām ar invaliditāti. Iestādēm ir 
arī jānodrošina, ka informācijā tiek 
ņemti vērā dažādi invaliditātes veidi, 
piemēram, neredzīgo, vājredzīgo un 
nedzirdīgo personu vajadzības. 

 
 
 

Iestādēm būtu jāsadarbojas ar orga-
nizācijām, kuras pārstāv personas ar 
invaliditāti, lai nodrošinātu, ka mi-
nētā informācija tiek paziņota pēc 
iespējas efektīvāk, norādīts ziņojumā. 
Piemēram, vēlēšanu iecirkņiem, kuri 
pielāgoti, lai uzņemtu personas ar 
invaliditāti, jābūt viegli atrodamiem.

Publiskajiem plašsaziņas līdzekļiem 
un internetam arī nevajadzētu būt 
vienīgajam veidam, kā sniegt infor-
māciju personām ar invaliditāti. Ies-
tādēm ir jāsniedz informācija tādā 
formā, kas pielāgota dažādiem inva-
liditātes veidiem, ieteikts ziņojumā. 
Bieži vien efektīvs līdzeklis, kā uzru-
nāt cilvēkus ar intelektuālās attīstī-
bas traucējumiem, ir attēli, tomēr ES 
valstis šo metodi izmanto reti.

Balsstiesību izmantošanas tehniskie šķēršļi

Tiesības  
balsot
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Galvenais veids dalībai vēlēšanās ir 
balsošana vēlēšanu iecirknī. Tomēr 
lielākā daļa vēlēšanu iecirkņu Eiro-
pas Savienībā nav pilnībā pielāgoti to 
personu vajadzībām, kurām ir dažādu 
veidu invaliditāte. 

Lai gan 11 ES valstīs ir noteikts, ka 
visiem vēlēšanu iecirkņiem jābūt 
pielāgotiem personām ar invaliditā-
ti, ciešāk ielūkojoties, ir redzams, ka 
“pieejamība” bieži tiek definēta kā 
fizisku šķēršļu neesamība, ja cilvēks 
pārvietojas ratiņkrēslā. Šādā sašauri-
nātā izpratnē nav ņemti vērā vairāki 
jautājumi, piemēram, neredzīgo per-
sonu vajadzības.

Tā kā vēlēšanu iecirkņus nevar ātri 
pielāgot personu ar invaliditāti vaja-
dzībām, vislabākais risinājums ir ļaut 
šādiem vēlētājiem mainīt vēlēšanu 
iecirkņus, ja viņu iecirknis ir noteikts, 

pamatojoties uz viņu dzīvesvietu. 
Administratīvajai procedūrai, kas no-
drošina šādu nomaiņu, vajadzētu būt 
vienkāršai un ātrai, norādīts ziņoju-
mā.

Visiem vēlētājiem ar invaliditāti būtu 
jādod iespēja brīvi izvēlēties personu, 
kura tiem palīdzēs vēlēšanu iecirknī. 
Daudzas valstis šādu palīgu atlasei 
izvirza nosacījumus, kas nešķiet pa-
matoti.

Citi efektīvi pasākumi ir šādi: pienā-
cīga izmēra oficiālo paziņojumu un 
vēlēšanu zīmju kopiju izvietošana 
pienācīgā augstumā, kas ļauj tās 
viegli lasīt; informācijas nodrošināša-
na Braila rakstā; iespēja izmantot tieš-
saistē pieejamus zīmju valodas tulka 
pakalpojumus.

Vēlēšanu iecirknī
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Balsošanas procedūra bieži nosaka, 
vai personas ar invaliditāti var vai 
nevar balsot patstāvīgi. Bieži vien 
vēlēšanu zīmes dizains un noteiktais 
balsošanas formāts ir nepārvarams 
šķērslis personai ar invaliditāti. Tas 
nozīmē, ka vēlētājam ir jāatklāj savs 
balsojums citai personai, kas to veic, 
tādējādi nav ievērots aizklātuma prin-
cips.

Turklāt kandidātu vārda vai reģistrā-
cijas numura rakstīšana vai izvēlētās 
kandidatūras apvilkšana ar apli ir bū-
tisks šķērslis vēlētājiem ar ierobežo-
tām roku kustībām.

 
 
 
 
 
 
 

Visērtākais risinājums ir ļaut vēlētā-
jiem izdarīt izvēli, atzīmējot ar “x” vai 
līdzīgu atzīmi pietiekami liela izmēra 
rūtiņu. Neredzīgajiem vai vājredzīga-
jiem, kā arī tiem, kuriem ir grūtības 
skaidri rakstīt ar pildspalvu, vispie-
mērotākie ir īpaši trafareti vēlēšanu 
zīmēm, ja vien informācija ir Braila 
rakstā vai viegli lasāma teksta veidā. 

Ja vēlētājam ar invaliditāti no vairā-
kām kartēm jāizvēlas karte ar poli-
tiskās partijas nosaukumu, burtiem 
jābūt pietiekami lieliem un visām 
kartēm jābūt iespiestām Braila rakstā.

Attiecībā uz vēlētājiem ar intelek-
tuālās attīstības traucējumiem vis-
labākā pieeja ir sniegt informāciju, 
izmantojot vienkāršus teikumus vai 
ilustrētas instrukcijas. 

Vēlēšanu zīme
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Desmit ES valstis vismaz dažām vē-
lētāju grupām piedāvā iespēju kon-
krētā vēlēšanu iecirknī balsot jau 
iepriekš. Šādi iecirkņi atrodas telpās, 
kas pielāgotas personām ar ierobe-
žotām spējām patstāvīgi pārvietoties. 

Lielākajā daļā valstu vēlētājiem nav 
jāveic nekādas administratīvas darbī-
bas: viņi var vienkārši doties uz vēlē-
šanu iecirkni tā darba laikā. Tomēr da-
žas valstis prasa, lai agrīnie balsotāji 
iepriekš reģistrētos.

Iepriekšēja balsošana ir efektīvs veids, 
kā palīdzēt personām ar invaliditāti 
piedalīties vēlēšanās. Tā nodrošina 
vietējām pašvaldībām vairāk laika, 
lai organizētu transportu personām 
ar invaliditāti nokļūšanai vēlēšanu 
iecirknī.

Ilgtermiņa aprūpes iestādēs iepriek-
šēja balsošana atvieglo balsošanas 
procesu darba dienā, kad parasti tajās 
atrodas vairāk darbinieku nekā svēt-
dienā, kas ir tradicionālā vēlēšanu 
diena lielākajā daļā valstu.

Iepriekšēja balsošana

Dažas ES valstis ļauj vēlētājiem, kas 
dzīvo valstī, kurā tie balso, saņemt 
vēlēšanu zīmi jau iepriekš, aizpildīt to 
personīgi un pēc tam nosūtīt vēlēša-
nu komisijai.

Balsošana pa pastu daudzām perso-
nām ar invaliditāti ievērojami atvieglo 
balsošanas procesu. Taču tās izman-
tošanas ērtums cita starpā ir atkarīgs 
no reģistrācijas procesa vienkāršības 
un no maksas neiekasēšanas. 

Vēlētājiem ar invaliditāti, kuri reģis-
trējas balsošanai pa pastu, būtu jā-
saņem ne tikai vēlēšanu biļetens, bet 
arī norādes tādā formā, kas pielāgota 
viņu konkrētajam invaliditātes vei-
dam. Piemēram, neredzīgajiem un 
vājredzīgajiem būtu jāsaņem īpaši 
trafareti Braila rakstā vai CD ar ins-
trukcijām. 

Balsošana pa pastu
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Pārvietojama vēlēšanu urna ir efek-
tīvs veids, kā personām ar invaliditāti 
sniegt iespēju balsot. Septiņpadsmit 
ES valstis ļauj izmantot vēlēšanu urnu 
vai īpašu balsošanas aploksni, ko no-
gādā balsotāja dzīvesvietā. 

Vēlētāji var izmantot šo balsošanas 
veidu, ja viņu invaliditāte vai medicī-
niskais stāvoklis liedz viņiem doties 
uz vēlēšanu iecirkni. Šāda balsošana 
ir noderīga arī slimnīcās un ilgtermiņa 
aprūpes iestādēs.

 
 
 
 

Slimiem cilvēkiem vai cilvēkiem ar 
smagu invaliditāti var būt ļoti apgrū-
tinoši stundām ilgi gaidīt vēlēšanu 
urnu, tāpēc piegādes termiņam vaja-
dzētu būt īsam.

Turklāt līdz brīdim, kad būs uzlabota 
piekļuve vēlēšanu iecirkņiem, vēlē-
šanu iestādēm vajadzētu apsvērt ie-
spēju novietot nelielu vēlēšanu urnu 
ārpus vēlēšanu iecirkņa vai tā priekšā 
— vēlētājiem ar ierobežotu patstāvī-
gu mobilitāti.

Balsošana, izmantojot  
pārvietojamo urnu
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Balsošana uz pilnvaras pamata, kas 
plaši pazīstama kā balsstiesību dele-
ģēšana, attiecas uz gadījumiem, kad 
vēlētājs pilnvaro citu personu viņa 
vārdā nodot balsi vēlēšanu iecirknī. 
Šis risinājums ir iespējams tikai četrās 
ES valstīs.

Lai gan balsošana uz pilnvaras pa-
mata var būt tikai papildu risinājums 
personām ar invaliditāti, kurām ir grū-
tības pašām nodot balsi, to nedrīkst 
izmantot kā aizbildinājumu, lai neno-
drošinātu visiem vēlētājiem iespēju 
tieši un patiesi piedalīties vēlēšanās.

Iestādēm īpaša uzmanība jāpievērš 
tam, kā tiek deleģētas balsstiesības, 
lai novērstu pārkāpumus vēlēšanu 
procesā. Viens no risinājumiem ir ie-
robežot to cilvēku skaitu, kurus var 
pārstāvēt viens pilnvarnieks, norādīts 
ziņojumā.

Balsošana uz pilnvaras pamata
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Visi pilsoņi Igaunijā var balsot elektro-
niski, un tas ir visērtākais risinājums 
daudziem igauņiem ar invaliditāti. To-
mēr šī sistēma ir daļa no visaptveroša 
elektroniskās saziņas nodrošinājuma 
starp valsts iedzīvotājiem un valsts 
iestādēm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Citur šādas sistēmas izveidei tikai 
attiecībā uz vēlēšanām nav jēgas. 
Neskarot ar drošību saistītus apsvē-
rumus, iestādēm citās ES valstīs būtu 
jāveic būtiski ieguldījumi, lai uzla-
botu informētību par šo balsošanas 
metodi un nodrošinātu atbilstošu un 
individualizētu informācijas nodoša-
nu personām ar dažādu veidu invali-
ditāti.

Elektroniskā balsošana
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Trijās ES dalībvalstīs balsošana ir obli-
gāta. Ja personas ar invaliditāti neap-
mierinošu apstākļu dēļ šajās valstīs ne-
spēj balsot, viņi var izjust ievērojamu 
spriedzi, baidoties no valsts sankcijām 
par nebalsošanu.

 

Šādās valstīs būtu jānodrošina risināju-
mi, kas ļauj visām personām ar invalidi-
tāti piedalīties vēlēšanās. 

Obligāta balsošana
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Visiem ES pilsoņiem, kuri dzīvo ES val-
stī, kas nav viņu izcelsmes dalībvalsts, 
ir tiesības balsot Eiropas Parlamenta 
vēlēšanās. Tomēr viņiem jābūt reģis-
trētiem, pirms viņi var balsot.

Daudzām personām ar invaliditāti 
reģistrēšanās, ierodoties personīgi 
kādā iestādē, var būt neiespējama vai  
 
 
 
 
 
 
 

ārkārtīgi apgrūtinoša. Būtu jāievieš 
un pastāvīgi jāpaplašina citi veidi, kā 
reģistrēties, pielāgojot tos personu ar 
dažādu veidu invaliditāti vajadzībām.

Vēlētāju reģistrācijai jānotiek tikai 
vienreiz, un nav vajadzības to atkār-
tot nākamajās vēlēšanās. ES līmenī 
būtu jāsaskaņo arī termiņi, kādos 
notiek reģistrācija vēlēšanām: pašlaik 
tie svārstās no 90 līdz 5 dienām pirms 
vēlēšanām.

Balsošana citā  
ES valstī
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Demogrāfisko pārmaiņu dēļ noveco-
jošā sabiedrībā pastāvīgi pieaug to 
cilvēku skaits, kuri uzturas diennakts 
aprūpes iestādēs vai ilgstoši ārstējas 
slimnīcās. Taču gandrīz trešdaļā ES 
dalībvalstu cilvēkiem šādās iestādēs 
nav nekādu iespēju piedalīties vēlē-
šanās.

Citās ES valstīs, lai gan balsošana šajās 
iestādēs ir teorētiski iespējama, prak-
sē ir vajadzīgs liels vēlētāja ģimenes 
atbalsts. Tikai septiņas ES dalībvalstis 
šādiem vēlētājiem nodrošina īpašus 
vēlēšanu iecirkņus.

Valstu iestādēm būtu īpaši jācenšas 
nodrošināt, lai šādi cilvēki var balsot. 
Ja aprūpes iestādē uzturas vismaz 
50–100 cilvēku, vislabākais risinā-
jums ir izveidot slēgtu vēlēšanu ie-

cirkni. Mazākam skaitam cilvēku mo-
bila vēlēšanu komisija var piegādāt 
pārvietojamu vēlēšanu urnu. Jebkurā 
gadījumā, gulošiem cilvēkiem vien-
mēr ir jānodrošina iespēja balsot, 
izmantojot pārvietojamu vēlēšanu 
urnu, norādīts ziņojumā.

Pacientiem bieži vien izveidojas aug-
sta līmeņa atkarība no personāla, un 
pastāv risks, ka vēlētāja lēmumi var 
nebūt pilnīgi neatkarīgi. Vēlēšanu ko-
misijām būtu jākoncentrējas uz vēlē-
tāju iespēju balsot patstāvīgi.

Balsošana ilgtermiņa aprūpes  
iestādēs un slimnīcās
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Šeit apkopotā EESK ziņojuma mērķis nav kritizēt nevienu ES valsti, bet gan 
mudināt valstu iestādes kopīgi meklēt veidus, kā garantēt visneaizsargātāko 
iedzīvotāju pilnīgas politiskās tiesības, norāda EESK ziņotājs Krzysztof Pater.

Ziņojumā arī nav piedāvāts visaptverošs risinājumu komplekts, kas būtu 
jāpieņem ES valstīm. Tā vietā ir izklāstīta problēma pilnā apjomā un ierosināti 
daudzi iespējamie risinājumi, kurus ES valstīs var izvēlēties vai izstrādāt un 
īstenot saskaņā ar to nacionālajām vēlēšanu tradīcijām. 

Personām ar invaliditāti vajadzētu būt ne tikai tiesībām balsot, bet arī iespējai 
balsot viņām visērtākajā veidā. Eiropas Parlamentam būtu jāuzņemas vadošā 
loma tādu tiesību aktu izstrādē, kas padara šīs tiesības par realitāti.

Pilns EESK ziņojums “Personu ar invaliditāti reālās tiesības balsot Eiropas 
Parlamenta vēlēšanās” visās 24 ES oficiālajās valodās ir atrodams šeit:
www.eesc.europa.eu/the-real-right-of-persons-with-disabilities-to-vote-in-
EP-elections

PILNĪGAS 
BALSSTIESĪBAS VISIEM

22

https://www.eesc.europa.eu/the-real-right-of-persons-with-disabilities-to-vote-in-EP-elections
https://www.eesc.europa.eu/the-real-right-of-persons-with-disabilities-to-vote-in-EP-elections


PAPILDU RESURSI

www.eesc.europa.eu

www.eesc.europa.eu/president

www.eesc.europa.eu/facebook

www.eesc.europa.eu/twitter

www.eesc.europa.eu/youtube

www.linkedin.com/company/european-economic-and-social-committee

EESK tīmekļa vietne

EESK priekšsēdētāja tīmekļa vietne



Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Par izdevumu atbildīgā nodaļa: Apmeklējumu un publikāciju nodaļa
EESC-2019-21-LV

www.eesc.europa.eu

© Eiropas Savienība, 2019
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz avotu ir obligāta.

Jebkurai fotoattēlu  / ilustrāciju izmantošanai vai reproducēšanai ir vajadzīga atļauja 
tieši no autortiesību īpašnieka (-iem):

l. 1 &  l. 2 - © Shutterstock.com/tsvetina_ivanova
l. 5  – © Shutterstock.com/mayrum & © Shutterstock.com/Astrovector

l. 6-10  – © Shutterstock
l. 12  – © Shutterstock.com/mayrum & © Shutterstock.com/Studio_G

l. 13  – © Shutterstock.com/Maanas
l. 15  – © Shutterstock.com/Pro Symbols & © Shutterstock.com/Astrovector

l. 16 – © Shutterstock.com/mayrum & © Shutterstock.com/Enmaler
l. 17  – © Shutterstock.com/hvostik

l. 18  – © Shutterstock.com/YummyBuum
l. 19  – © Shutterstock.com/Artram
l. 20  – © Shutterstock.com/illpos

l. 21  – © Shutterstock.com/Sapann Design

LV
REG.NO. BE - BXL - 27 

Print:
QE-03-19-084-LV-C

ISBN 978-92-830-4362-1
doi:10.2864/98556

Online:
QE-03-19-084-LV-N

ISBN 978-92-830-4394-2
doi:10.2864/69483

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

http://www.eesc.europa.eu

