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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

26.10.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0211/2009, внесена от Liudvikas Ragauskis, с литовско гражданство, 
относно предполагаемо нарушение на правото на кандидатиране за изборите 
за Европейския парламент в Литва

1. Резюме на петицията

Вносителят счита, че литовското законодателство във връзка с изборите за Европейски 
парламент налага ограничения върху правата на литовците и гражданите на други 
държави-членки на ЕС, пребиваващи в Литва, да участват като кандидати в изборите 
или да номинират кандидати за изборите за Европейски парламент. Той посочва, че 
Закон X-1530 относно изборите за Европейски парламент постановява, че единствено 
обществени сдружения или политически партии могат да номинират кандидати и че за 
да бъде номиниран един кандидат, той следва да заплати депозит от 13 450 евро. 
Вносителят счита, че това представлява нарушаване на настоящото европейско 
законодателство, по-конкретно на членове 19 и 190 от Договора за създаване на 
Европейската общност.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 3 юни 2009 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 26 октомври 2009 г.

„При текущото състояние на законодателството на Общността, общите принципи, 
които следва да се спазват от държавите-членки, са определени в Акта за избирането на 



PE430.504v01-00 2/2 CM\794563BG.doc

BG

членовете на Европейския парламент от 1976 г.1. Актът постановява изборът да се 
извършва чрез всеобщи преки избори, проведени свободно и чрез тайно гласуване. 
Сред другите принципи, постановени в акта, се прибавя и това, че изборите се 
основават на система на пропорционално представителство; в случай че за 
разпределянето на местата е определен праг, той не следва да надвишава 5 процента от 
подадените гласове. Съответно всички държави-членки гарантират, че тези основни 
принципи се спазват при провеждане на европейските избори.

Член 7 от акта постановява, че:

„В съответствие с разпоредбите на настоящия акт, изборната процедура във 
всяка държава-членка се определя от нейните национални разпоредби.“

Следователно всички аспекти от избирателната система и избирателната процедура, 
които не са определени в акта от 1976 г. са отговорност на държавите-членки.

Условията за кандидатиране от страна на литовски гражданин за изборите за 
Европейски парламент, определени съгласно литовското законодателство и посочени 
от вносителя, се считат за аспекти на избирателната система, които попадат в рамките 
на отговорността на държавите-членки.

Следователно формулираните от вносителя на петицията въпроси не са свързани с 
несъответствие с правото на Общността.“

                                               
1 ОВ L 278, 8.10.1976 г., стр. 5. Актът е последно изменен с Решение 2002/772/ЕО на Съвета, Евратом от
25 юни и 23 септември 2002 г.


