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

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

 Peticijų komitetas

26.10.2009

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0211/2009 dėl tariamo teisės būti kandidatu rinkimuose į Europos 
Parlamentą pažeidimo Lietuvoje, kurią pateikė Lietuvos pilietis Liudvikas 
Ragauskis

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas mano, kad Lietuvos teisės aktuose, susijusiuose su rinkimais į Europos 
Parlamentą, nustatyti apribojimai Lietuvos piliečiams ir kitų Lietuvoje gyvenančių ES 
valstybių narių piliečiams būti kandidatais arba iškelti kandidatūras Europos Parlamento 
rinkimuose. Jis nurodo, kad Įstatyme Nr. X-1530 dėl rinkimų į Europos Parlamentą nustatyta, 
kad kandidatūras gali iškelti tik viešosios korporacijos – arba politinės partijos –, ir kad tam, 
kad galėtų būti iškelta jo kandidatūra, kandidatas turi sumokėti 13 450 EUR užstatą. Peticijos 
pateikėjas mano, kad taip pažeidžiami galiojantys ES teisės aktai, visų pirma Europos 
bendrijos steigimo sutarties 19 ir 190 straipsniai.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. birželio 3 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. spalio 26 d.

„Galiojančioje Bendrijos teisėje bendri principai, kurių turi laikytis valstybės narės, nustatyti 
1976 m. Akte dėl atstovų į Europos Parlamentą rinkimų1. Akte nustatyta, kad rinkimai vyksta 
remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise, yra laisvi ir slapti. Laikantis kitų šiame akte 
                                               
1 OL L 278, 1976 10 08, p. 5. Paskutinį kartą aktas iš dalies pakeistas 2002 m. birželio 25 d. ir rugsėjo 23 d. 
Tarybos sprendimu 2002/772/EB, Euratomas.



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

LT

nustatytų principų, rinkimai turi būti rengiami remiantis proporcingo atstovavimo sistema; 
jeigu buvo nustatyta vietų pasiskirstymo riba, ji negali viršyti 5 procentų atiduotų balsų. 
Todėl visos valstybės narės turi užtikrinti, kad Europos Parlamento rinkimuose būtų laikomasi 
šių pagrindinių principų.

Akto 7 straipsnyje nustatyta, kad:

„Remiantis šio Akto nuostatomis, rinkimų procedūrą kiekvienoje valstybėje narėje 
reglamentuoja jos nacionalinės nuostatos.“

Todėl rinkimų sistemos ir rinkimų tvarkos aspektai, kurie nėra konkrečiai nustatyti 1976 m. 
akte, priklauso valstybių narių kompetencijai.

Peticijos pateikėjo nurodytos Lietuvos teisės aktuose nustatytos sąlygos Lietuvos piliečiams 
būti kandidatais Europos Parlamento rinkimuose Lietuvoje laikomos rinkimų sistemos 
aspektais, priklausančiais valstybių narių kompetencijai.

Todėl neatrodo, kad dėl peticijos pateikėjo iškeltų klausimų kiltų suderinamumo su Bendrijos 
teise problemų.“


