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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0211/2009, adresată de Liudvikas Ragauskis, de cetăţenie lituaniană, 
privind presupusa încălcare a dreptului de a candida la alegerile pentru 
Parlamentul European în Lituania

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul este de părere că legislaţia lituaniană privind alegerile pentru Parlamentul 
European impune restricţii asupra drepturilor lituanienilor şi ale cetăţenilor din alte ţări 
membre ale UE care locuiesc în Lituania de a candida la alegeri sau de a-şi desemna 
candidaţii la alegerile pentru Parlamentul European. Acesta indică faptul că legea X-1530 
privind alegerile pentru Parlamentul European stipulează că doar corporaţiile publice – sau 
partidele politice – pot desemna candidaţi şi că, pentru a fi desemnat, un candidat trebuie să 
constituie un depozit de 13 450 de euro. Petiţionarul consideră că acest lucru reprezintă o 
încălcare a actualei legislaţii europene, în special a articolelor 19 şi 190 din Tratatul de 
instituire a Comunităţii Europene.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 3 iunie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 octombrie 2009

„În conformitate cu actuala legislaţie comunitară, principiile comune care trebuie respectate 
de statele membre sunt prevăzute în Actul din 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului
European1. Actul prevede ca alegerile să se desfăşoare prin vot universal direct, liber şi secret. 

                                               
1 JO L 278, 8.10.1976, p. 5. Actul a fost modificat ultima dată prin Decizia 2002/772/CE a Consiliului, Euratom 
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Alte principii prevăzute în Act includ faptul că alegerile se bazează pe un sistem de 
reprezentare proporţională; în cazul în care a fost stabilit un prag pentru repartiţia 
mandatelor, acesta nu poate depăşi 5% din voturile exprimate. În consecinţă, toate statele 
membre trebuie să garanteze respectarea acestor principii fundamentale în desfăşurarea 
alegerilor europene.

În articolul 7 din Act se stipulează că:

«Sub rezerva dispoziţiilor prezentului act, procedura electorală este reglementată în 
fiecare stat membru de propriile dispoziţii naţionale.»

Prin urmare, acele aspecte ale sistemului electoral şi procedura electorală care nu sunt 
specificate în Actul din 1976 sunt reglementate de statele membre. 

Condiţiile fixate de legislaţia lituaniană privind candidatura unui cetăţean lituanian la alegerile 
pentru Parlamentul European, astfel cum au fost menţionate de către petiţionar, sunt 
considerate a fi aspecte ale sistemului electoral care intră în responsabilitatea statelor membre.

Prin urmare, chestiunile formulate de petiţionar nu par să ridice vreo problemă de 
compatibilitate cu legislaţia comunitară.”

                                                                                                                                                  
din 25 iunie şi 23 septembrie 2002.


