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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0211/2009 af Liudvikas Ragauskis, litauisk statsborger, om påstået 
krænkelse af retten til at stille op til valget til Europa-Parlamentet i Litauen

1. Sammendrag

Andrageren er af den overbevisning, at den litauiske lovgivning vedrørende valg til Europa-
Parlamentet indeholder restriktioner for litauere og statsborgere fra andre EU-medlemslande, 
som bor i Litauen, i forbindelse med opstilling til valg eller udpegning af kandidater til valg til 
Europa-Parlamentet. Han anfører, at loven X-1530 om valg til Europa-Parlamentet fastsætter, 
at kun offentlige selskaber – eller politiske partier – kan udpege kandidater, og for at blive 
udpeget skal kandidaten betale et depositum på 13.450 euro. Andrageren er af den 
overbevisning, at dette udgør en overtrædelse af den nuværende europæiske lovgivning, i 
særdeleshed artikel 19 og 190 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 3. juni 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 26. oktober 2009.

"I den aktuelle status for fællesskabsretten er de fælles principper, der skal respekteres af 
medlemsstaterne, fastsat i akten fra 1976 om valg af Europa-Parlamentets medlemmer1. Akten 
indeholder bestemmelser om afholdelse af almindelige direkte valg, der afholdes frit og 
hemmeligt. I den aktuelle status for fællesskabsretten er de fælles principper, der skal 

                                               
1 EFT L 278, 8.10.1976, s. 5. Akten blev senest ændret ved Rådets direktiv 2002/772/EF, Euratom af 25. juni og 
23. september 2002.
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respekteres af medlemsstaterne, endvidere fastsat i akten fra 1976 om valg af Europa-
Parlamentets medlemmer1. Akten indeholder bestemmelser om afholdelse af almindelige 
direkte valg, der afholdes frit og hemmeligt. Yderligere principper, der er fastsat i akten, 
omfatter, at valgene skal være baseret på et system med forholdstalsvalg. Såfremt der er 
fastsat en grænse for fordelingen af pladser, må denne ikke overstige 5 % af de afgivne 
stemmer. Følgelig skal alle medlemsstater sikre, at disse grundlæggende principper 
respekteres i valg til Europa-Parlamentet.

I aktens artikel 7 fastsættes det, at:

"Med forbehold af forskrifterne i denne akt er valgproceduren undergivet hver 
medlemsstats nationale forskrifter."

Derfor falder de aspekter af valgsystemet og valgproceduren, der ikke er nærmere angivet i 
akten fra 1976, inden for medlemsstaternes ansvar.

De betingelser, der er fastsat i den litauiske lovgivning for litauiske borgeres opstilling som 
kandidater til valg til Europa-Parlamentet i Litauen, som andrageren nævner, anses for at være 
aspekter af valgsystemet, som falder inden for medlemsstaternes ansvarsområde.

Derfor giver de spørgsmål, som andrageren har formuleret, tilsyneladende ikke anledning til 
at sætte spørgsmålstegn ved, om de er i overensstemmelse med fællesskabsretten.

                                               
1 EFT L 278 af 8.10.1976, s. 5. Akten blev sidst ændret ved Rådets direktiv 2002/772/EF, Euratom af 25. juni og 
23. september 2002.


