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Kumitat  għall-Petizzjonijiet

26.10.2009

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0211/2009, imressqa minn Liudvikas Ragauskis, ta’ nazzjonalità 
Litwana, dwar l-allegat ksur tad-dritt li wieħed jikkontesta l-elezzjoni tal-
Parlament Ewropew fil-Litwanja

1 Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa tal-fehma li l-leġiżlazzjoni Litwana dwar l-elezzjonijiet tal-Parlament 
Ewropew timponi restrizzjonijiet fuq id-dritt tal-Litwani u taċ-ċittadini minn Stati Membri 
oħra tal-UE li joqogħdu l-Litwanja biex jikkontestaw l-elezzjoni jew jinnominaw kandidati 
għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Huwa juri li l-Liġi X-1530 dwar l-elezzjonijiet għall-
Parlament Ewropew tistipula li korporazzjonijiet pubbliċi biss – jew partiti politiċi – jistgħu 
jinnominaw kandidati u li sabiex kandidat jiġi nominat, irid iħallas kapparra ta’ €13,450. Il-
petizzjonant huwa tal-opinjoni li dan huwa ksur tal-leġiżlazzjoni Ewropea attwali, b’mod 
partikolari tal-Artikoli 19 u 190 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea. 

2 Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-3 ta’ Ġunju 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3 Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta’ Ottubru 2009.

‘Fl-istat attwali tal-liġi Komunitarja, il-prinċipji komuni li għandhom jitħarsu mill-Istati 
Membri huma stipulati fl-Att tal-1976 li jikkonċerna l-elezzjoni tar-rappreżentanti għall-
Parlament Ewropew1. L-Att jistipula li l-elezzjonijiet se jsiru b’vot dirett universali, u b’mod 
                                               
1 ĠU L 278, 8.10.1976, p. 5. L-Att kien emendat l-aħħar darba permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2002/772/KE, 
Euratom tal-25 ta' Ġunju u 23 ta' Settembru 2002.
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ħieles u sigriet. Prinċipji oħra stipulati fl-Att jinkludu li l-elezzjonijiet għandhom ikunu 
bbażati fuq sistema ta’ rappreżentanza proporzjonali; f’każ li jiġi stabbilit limitu minimu 
għall-allokazzjoni tas-siġġijiet dan ma jistax jeċċedi 5 fil-mija tal-voti mitfugħa. F’konformità 
ma’ dan, l-Istati Membri kollha għandhom jiżguraw li dawn il-prinċipji bażiċi jiġu rispettati 
fl-elezzjonijiet Ewropej.

Huwa stipulat f’Artikolu 7 tal-Att li:

"Suġġett għad-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Att, il-proċedura elettorali għandha tkun 
regolata f’kull Stat Membru bid-dispożizzjonijiet nazzjonali tiegħu."

Għalhekk, l-aspetti tas-sistema elettorali u l-proċedura elettorali li mhumiex speċifikati fl-Att 
tal-1976 jaqgħu taħt ir-responsabilità tal-Istati Membri. 

Il-kundizzjonijiet iffissati mil-leġiżlazzjoni Litwana biex ċittadin Litwan ikollu l-possibilità li 
jkun kandidat fl-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew hemmhekk, kif imsemmi mill-
petizzjonant, huma meqjusa bħala aspetti tas-sistema elettorali li jaqgħu taħt ir-responsabilità 
tal-Istati Membri.

Għalhekk, il-kwistjonijiet imressqa mill-petizzjonant ma jidhru li jqajmu l-ebda kwistjoni ta’
kompatibilità mal-liġi Komunitarja.


