
CM\794563HU.doc PE430.504v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

26.10.2009

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Liudvikas Ragauskis, litván állampolgár által benyújtott 0211/2009. számú petíció 
az európai parlamenti választások alkalmával jelöltként való indulási jogának 
Litvániában történt megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója úgy véli, hogy az európai parlamenti választásokról szóló litván 
jogszabály korlátozásokat ír elő a litván állampolgárok, valamint a más tagállamokból 
származó, Litvániában lakóhellyel rendelkező polgárok választójogára, valamint azon jogára 
vonatkozóan, hogy jelölteket indítsanak az Európai Parlamenti választásokon. Rámutat arra, 
hogy az európai parlamenti választásokról szóló X-1530. sz. törvény kimondja, hogy 
kizárólag állami vállalatok vagy politikai pártok indíthatnak jelölteket, valamint hogy 
jelöléséhez a jelölt köteles 13 450 EUR összeget letétbe helyezni. A petíció benyújtója azon a 
véleményen van, hogy mindez sérti a hatályos uniós jogszabályokat, különösképpen az 
Európai Közösséget létrehozó szerződés 19. és 190. cikkét. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. június 3. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. október 26.

A közösségi jog jelenlegi állása szerint a tagállamok által betartandó egységes alapelveket az 



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

HU

Európai Parlament tagjainak választásáról szóló 1976-os okmány határozta meg1. Az okmány 
meghatározza, hogy a választásokat közvetlen és általános választójog alapján, szabadon és 
titkos szavazás útján kell megtartani. Az okmány által meghatározott további elvek közé 
tartozik, hogy a választásokat az arányos képviselet elvére kell alapozni; amennyiben a 
parlamenti helyek megszerzését szavazatküszöbhöz kötik, abban az esetben ez nem haladhatja 
meg a leadott szavazatok 5 százalékát. Ennek megfelelően minden tagállamnak biztosítania 
kell, hogy ezeket az alapelveket tiszteletben tartsák az európai választások során.

Az okmány 7. cikke kimondja, hogy:

„Ezen okmány rendelkezéseire is figyelemmel, a választási eljárásra az egyes 
tagállamok saját nemzeti rendelkezései az irányadók.”

Következésképpen a választási rendszernek és a választási eljárásnak az 1976-os okmány által 
nem szabályozott területei a tagállamok hatáskörébe tartoznak.  

A litván törvényhozás által rögzített feltételek azt illetően, hogy litván állampolgárok 
jelöltként induljanak az ottani európai parlamenti választásokon, ahogyan azt a petíció 
benyújtója is említette, a választási rendszer azon területéhez tartoznak, amely a tagállamok 
hatáskörébe tartozik.

Következésképpen, a petíció benyújtója által megfogalmazott problémák nem vetik fel a 
közösségi joggal való összeegyeztethetőség kérdését.  

                                               
1 HL L 278, 1976.10.8., 5. o. Az okmányt legutóbb a 2002. június 25-i és szeptember 23-i 2002/772/EK, 
Euratom tanácsi határozat módosította.


