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Wakat na stanowisku wiceprzewodniczącego 
Parlamentu 

W dniu 7 października 2020 r. Parlament Europejski zatwierdził zdecydowaną większością głosów mianowanie 
Mairead McGuinness na stanowisko komisarza do spraw stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków 
kapitałowych, a także zmianę zakresu obowiązków wiceprzewodniczącego wykonawczego Komisji Valdisa 
Dombrovskisa w związku z objęciem przez niego stanowiska komisarza do spraw handlu. Następnie, w dniu 12 
października, Mairead McGuinness została mianowana przez Radę (art. 246 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, TFUE), a zatem przestała pełnić funkcję posła do Parlamentu Europejskiego oraz jego pierwszego 
wiceprzewodniczącego. Parlament ma przeprowadzić głosowanie nad wyborem nowego 
wiceprzewodniczącego podczas pierwszej listopadowej sesji plenarnej.  

Kontekst  
Głosowanie na posiedzeniu plenarnym w dniu 7 października odbyło się w następstwie wysłuchań 
publicznych Mairead McGuinness i Valdisa Dombrovskisa w poprzednim tygodniu przed Komisją 
Gospodarczą i Monetarną (ECON) oraz Komisją Handlu Międzynarodowego (INTA). Nominacja Mairead 
McGuinness, której towarzyszyła zmiana zakresu odpowiedzialności, nastąpiła po rezygnacji komisarza ds. 
handlu Phila Hogana. Komisarz McGuinness opuszcza Parlament Europejski po 16 latach pełnienia funkcji 
posła i zwalnia stanowisko wiceprzewodniczącego, które piastowała od 2014 r. W lipcu 2019 r. na początku 
obecnej kadencji została ponownie wybrana na stanowisko pierwszego wiceprzewodniczącego, które 
zajmowała od 2017 r. Jej obowiązki w obecnej kadencji obejmowały m.in. stosunki z parlamentami 
narodowymi i Konferencją Komisji do Spraw Unijnych Parlamentów Unii Europejskiej (COSAC), dialog z 
organizacjami religijnymi i światopoglądowymi (art. 17 TFUE), administracyjne konsekwencje wystąpienia 
Zjednoczonego Królestwa z UE oraz procedurę pojednawczą, wraz z wiceprzewodniczącymi Katariną Barley 
i Nicolą Beer. 

Wybór i obowiązki wiceprzewodniczących Parlamentu 
14 wiceprzewodniczących wybiera się na dwuipółletnią kadencję podczas pierwszego posiedzenia 
plenarnego (i ponownie w połowie kadencji), bezpośrednio po wyborze przewodniczącego (art. 17 i 19 
Regulaminu). Do obowiązków wiceprzewodniczącego (art. 23 Regulaminu) należy zastępowanie 
przewodniczącego w wykonywaniu jego obowiązków, na przykład przewodniczenie posiedzeniom 
plenarnym, gdy przewodniczący jest nieobecny, oraz pełnienie funkcji członka Prezydium Parlamentu (art. 
25). Prezydium – składające się z przewodniczącego, 14 wiceprzewodniczących i 5 kwestorów, którzy pełnią 
jedynie funkcję doradczą – jest zasadniczo odpowiedzialne za podejmowanie decyzji finansowych, 
organizacyjnych i administracyjnych w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Parlamentu. Trzech 
wiceprzewodniczących jest również odpowiedzialnych za procedurę pojednawczą, która stanowi ostatni 
etap zwykłej procedury ustawodawczej, i w związku z tym są stałymi członkami delegacji Parlamentu do 
komitetu pojednawczego (art. 77 ust. 3). Wiceprzewodniczący odpowiedzialni za stosunki między 
Parlamentem Europejskim a parlamentami narodowymi regularnie przedstawiają sprawozdania 
Konferencji Przewodniczących (art. 27 ust. 3). Sprawozdanie powinien również przedstawiać 
wiceprzewodniczący odpowiedzialny za konsultacje z europejskim społeczeństwem obywatelskim na 
istotne tematy europejskie (art. 27 ust. 5). Przewodniczący może również zwrócić się do 
wiceprzewodniczącego o reprezentowanie Parlamentu podczas określonych uroczystości lub czynności 
(art. 23 ust. 3). 

Procedura obsadzania wakatu w Parlamencie 
Zgodnie z art. 20 Regulaminu w przypadku gdy konieczna jest zmiana na stanowisku przewodniczącego, 
wiceprzewodniczącego lub kwestora, następca jest wybierany zgodnie z odpowiednimi przepisami wyboru 
na dane stanowisko. Oznacza to, że następca Mairead McGuinness zostanie wybrany na podstawie art. 17 
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w głosowaniu tajnym bezwzględną większością oddanych głosów. W przypadku konieczności 
przeprowadzenia trzeciej tury wyborów wystarczy zwykła większość głosów. Warto wspomnieć, że chociaż 
nowo wybrany wiceprzewodniczący zajmuje w porządku pierwszeństwa miejsce ustępującego 
wiceprzewodniczącego przez okres pozostający do zakończenia kadencji (art. 20 ust. 1), może on mieć inne 
obowiązki niż jego poprzednik. 
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