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Θέμα: Αναφορά 0211/2009, του Liudvikas Ragauskis, λιθουανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με εικαζόμενη παραβίαση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στη Λιθουανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι της άποψης ότι η λιθουανική νομοθεσία σχετικά με τις εκλογές για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιβάλλει περιορισμούς στο δικαίωμα του εκλέγειν και του 
εκλέγεσθαι των Λιθουανών και των πολιτών από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ που διαμένουν στη 
Λιθουανία. Επισημαίνει ότι ο νόμος X-1530 περί των εκλογών για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ορίζει ότι μόνο δημόσιοι φορείς –ή πολιτικά κόμματα– δύνανται να προτείνουν 
υποψηφίους και ότι για να θέσει κάποιος υποψηφιότητα πρέπει να καταθέσει προκαταβολή 
13 450 ευρώ. Ο αναφέρων είναι της άποψης ότι αυτό συνιστά παραβίαση της ισχύουσας 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ειδικότερα των άρθρων 19 και 190 της Συνθήκης για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 3 Ιουνίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Οκτωβρίου 2009.

Στην παρούσα φάση της κοινοτικής νομοθεσίας οι κοινές αρχές που πρέπει να γίνονται 
σεβαστές από τα κράτη μέλη ορίζονται στην Πράξη του 1976 σχετικά με την εκλογή των 
μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 1 . Η Πράξη προβλέπει ότι οι εκλογές πρέπει να 
                                               
1 ΕΕ L 278 της 08.10.1976, σ. 5. Η Πράξη αυτή τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2002/772/ΕΚ, 
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διενεργούνται με άμεση, καθολική, ελεύθερη και μυστική ψηφοφορία. Μεταξύ των 
υπολοίπων αρχών που περιλαμβάνονται στην Πράξη είναι και η αρχή σύμφωνα με την οποία 
οι εκλογές στηρίζονται σε σύστημα αναλογικής εκπροσώπησης· αν έχει οριστεί κατώτατο όριο
για την κατανομή των εδρών, αυτό δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 5 τοις εκατό των 
ψηφισάντων. Συνεπώς, όλα τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν την τήρηση αυτών των 
βασικών αρχών κατά τη διεξαγωγή των ευρωπαϊκών εκλογών.

Στο άρθρο 7 της Πράξης ορίζεται ότι:

«Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας πράξης, η εκλογική διαδικασία 
διέπεται, σε κάθε κράτος μέλος, από τις εθνικές διατάξεις.»

Ως εκ τούτου, οι πτυχές του εκλογικού συστήματος και της εκλογικής διαδικασίας που δεν 
ορίζονται βάσει των διατάξεων της Πράξης του 1976 εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων των 
κρατών μελών. 

Οι προϋποθέσεις τις οποίες προβλέπει η λιθουανική νομοθεσία προκειμένου να μπορεί ένας 
λιθουανός πολίτης να είναι υποψήφιος στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη 
συγκεκριμένη χώρα, όπως επισημαίνεται από τον αναφέροντα, θεωρείται ότι αποτελούν 
πτυχές του εκλογικού συστήματος που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων των κρατών 
μελών.

Κατά συνέπεια, τα ζητήματα που θίγει ο αναφέρων δεν φαίνεται να εγείρουν θέμα 
συμβατότητας με το κοινοτικό δίκαιο.

                                                                                                                                                  
Ευρατόμ του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου και της 23ης Σεπτεμβρίου 2002.


