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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0211/2009, którą złożył Liudvikas Ragauskis (Litwa) w sprawie 
rzekomego naruszenia na Litwie prawa do kandydowania w wyborach 
do Parlamentu Europejskiego

1. Streszczenie petycji

Składający petycję uważa, że litewskie ustawodawstwo dotyczące wyborów do Parlamentu 
Europejskiego ogranicza prawo Litwinów oraz obywateli innych państw członkowskich UE 
mieszkających na Litwie do kandydowania i nominowania kandydatów w wyborach do tej 
instytucji. Informuje on, że ustawa X-1530 w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego 
stanowi, że kandydatów mogą wystawiać tylko przedsiębiorstwa publiczne lub partie 
polityczne. Aby zostać nominowanym, kandydat musi wpłacić kaucję w wysokości 
13 450 euro. Składający petycję twierdzi, że stanowi to naruszenie obowiązującego prawa 
europejskiego, a w szczególności art. 19 i 190 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 
Europejską.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 3 czerwca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 października 2009 r.

Przy obecnym stanie prawa wspólnotowego wspólne zasady, jakich muszą przestrzegać 
państwa członkowskie, określone są w Akcie dotyczącym wyborów przedstawicieli do 
Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z 1976 r.1 Akt ten 

                                               
1 Dz.U. L 278 z 8.10.1976, s. 5. Akt ten został ostatnio zmieniony decyzją Rady 2002/772/WE, Euratom z dnia
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przewiduje, że wybór dokonywany jest w bezpośrednich wyborach powszechnych, wolnych 
i tajnych. Kolejne zasady określone w akcie stanowią, że wybory bazują na systemie
proporcjonalnym; jeżeli ustanowiono próg w rozdziale mandatów, nie może on przekroczyć 
5 procent oddanych głosów. Dlatego wszystkie państwa członkowskie muszą zapewnić 
przestrzeganie tych podstawowych zasad przy wyborach europejskich.

Art. 7 przedmiotowego aktu stanowi, że:

„Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Aktu procedura wyborcza w każdym 
państwie członkowskim podlega przepisom krajowym.”

A zatem aspekty systemu wyborczego i procedury wyborczej, które nie są wyszczególnione 
w ustawie z 1976 r., leżą w gestii państw członkowskich. 

Zatem określone w prawodawstwie litewskim warunki kandydowania w tym kraju obywateli 
litewskich do Parlamentu Europejskiego, o jakich wspomina składający petycję, uznaje się za 
aspekty systemu wyborczego leżące w gestii państw członkowskich.

Kwestie formułowane przez składającego petycję nie wydają się zatem dotyczyć zagadnień 
związanych z przestrzeganiem prawa wspólnotowego.

                                                                                                                                                  
25 czerwca oraz 23 września 2002 r.


