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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0211/2009, ko iesniedza Lietuvas valstspiederīgais Liudvikas 
Ragauskis, par iespējamu pārkāpumu attiecībā uz tiesībām kandidēt Eiropas 
Parlamenta vēlēšanās Lietuvā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Lietuvas tiesību akti attiecībā uz Eiropas Parlamenta 
vēlēšanām ierobežo Lietuvas pilsoņu un citu Lietuvā dzīvojošu ES pilsoņu tiesības kandidēt 
vēlēšanās un izvirzīt kandidātus Eiropas Parlamenta vēlēšanām. Viņš norāda, ka Likums 
Nr. X-130 par Eiropas Parlamenta vēlēšanām nosaka, ka vienīgi valsts sabiedrības vai 
politiskās partijas var izvirzīt kandidātus un ka kandidātam, lai viņš tiktu izvirzīts, jāiemaksā 
depozīts EUR 13 450 apmērā. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka tas ir spēkā esošo Eiropas 
tiesību aktu pārkāpums, konkrēti, Eiropas Kopienas Dibināšanas līguma 19. un 190. panta 
pārkāpums.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 3. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 26. oktobrī

„Saskaņā ar pašreizējo Kopienas tiesību aktu stāvokli kopējie principi, kas jāievēro 
dalībvalstīm, ir noteikti 1976. gada Aktā par Eiropas Parlamenta pārstāvju ievēlēšanu 
vispārējās tiešās vēlēšanās1. Aktā ir noteikts, ka vēlēšanām jābūt tiešām, universālām, brīvām 
                                               
1 OV L 278, 8.10.1976., 5. lpp. Akts pēdējo reizi tika grozīts ar Padomes 2002. gada 25. jūnija un 23. septembra 
Lēmumu 2002/772/EK, Euratom.
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un aizklātām. Citu principu starpā, kas noteikti aktā, ir paredzēts, ka vēlēšanām jābalstās uz 
proporcionālās pārstāvības sistēmu; ja deputātu vietu sadalīšanai ir noteikts slieksnis, tas 
nevar pārsniegt 5 % no nodotajām balsīm. Tādējādi visām dalībvalstīm ir jānodrošina, ka 
Eiropas Parlamenta vēlēšanās tiek ievēroti šie pamatprincipi.

Akta 7. pantā ir noteikts, ka:

„Ievērojot šā Akta noteikumus, vēlēšanu procedūru katrā dalībvalstī reglamentē tās 
valsts noteikumi.”

Tāpēc vēlēšanu sistēmas un vēlēšanu procedūras aspekti, kas nav noteikti 1976. gada aktā, 
ietilpst dalībvalstu kompetencē.

Lietuvas tiesību aktos noteiktie nosacījumi Lietuvas pilsonim, lai tas varētu piedalīties 
Eiropas Parlamenta vēlēšanās, kā to min lūgumraksta iesniedzējs, tiek uzskatīti par vēlēšanu 
sistēmas aspektiem, kas ietilpst dalībvalstu kompetencē.

Tāpēc lūgumraksta iesniedzēja formulētie jautājumi, šķiet, neskar atbilstības Kopienas tiesību 
aktiem problēmu.”


