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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 211/2009, ingediend door Liudvikas Ragauskis (Litouwse 
nationaliteit), over vermeende schendingen van het recht zich kandidaat te stellen 
bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in Litouwen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is van mening dat de Litouwse wetgeving betreffende de verkiezingen voor het 
Europees Parlement beperkingen stelt aan het recht van Litouwers en burgers uit andere 
EU-lidstaten die in Litouwen woonachtig zijn, om zich kandidaat te stellen of kandidaten voor te 
dragen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. Indiener geeft aan dat wet X-1530 
betreffende de verkiezingen voor het Europees Parlement bepaalt dat alleen openbare lichamen –
of politieke partijen – kandidaten mogen voordragen. Iemand die zich kandidaat stelt, moet 
daarvoor bovendien een geldbedrag storten van 13 450 euro. Indiener is van mening dat dit 
inbreuk maakt op de vigerende communautaire wetgeving, met name op de artikelen 19 en 190 
van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 3 juni 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement). 

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 oktober 2009

Bij de huidige stand van de communautaire wetgeving zijn de gemeenschappelijke, door de 
lidstaten te eerbiedigen beginselen neergelegd in de akte uit 1976 betreffende de verkiezing van 
de leden van het Europees Parlement.1 De akte bepaalt dat er rechtstreekse, algemene, vrije en 

                                               
1 PB L 278 van 8.10.1976, blz. 5. De akte is voor het laatst gewijzigd door Besluit 2002/772/EG, Euratom van de 
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geheime verkiezingen worden gehouden. Verder wordt er in de akte onder andere bepaald dat de 
verkiezingen zijn gebaseerd op een stelsel van evenredige vertegenwoordiging; als er een 
drempel voor de toewijzing van de zetels is ingesteld, dan mag deze niet hoger dan 5 procent
van de uitgebrachte stemmen zijn. Alle lidstaten moeten er dus voor zorgen dat deze 
grondbeginselen bij de Europese verkiezingen worden geëerbiedigd.

In artikel 7 van de akte wordt bepaald dat:

“Behoudens de bepalingen van deze akte gelden voor de verkiezingsprocedure in elke 
lidstaat de nationale bepalingen.”

De aspecten van het kiesstelsel en de verkiezingsprocedure die niet nader worden aangegeven in 
de akte van 1976, vallen onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten. 

De voorwaarden waaronder een Litouwse burger zich kandidaat kan stellen voor de verkiezingen 
voor het Europees Parlement aldaar die in de Litouwse wetgeving zijn vastgelegd en door 
indiener worden genoemd, worden gezien als aspecten van het kiesstelsel die onder de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten vallen.

De kwesties die door indiener zijn geformuleerd, lijken daarom niet in strijd te zijn met de 
communautaire wetgeving.

                                                                                                                                                      
Raad van 25 juni en 23 september 2002.


