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Глава 2 – Член 15 – параграф 1 – алинея 1 

 
Текст в сила Изменение 

Председателят, заместник-

председателите и квесторите се избират 

с тайно гласуване в съответствие с член 

182. Кандидатури се издигат със 

съгласието на съответните лица. 

Кандидатури могат да бъдат издигани 

от политическа група или от най-малко 

четиридесет членове на ЕП. Въпреки 

това, ако броят на издигнатите 

кандидатури не надвишава броя на 

местата, които трябва да бъдат заети, 

кандидатите могат да бъдат избирани 

чрез акламация. 

Председателят, заместник-

председателите и квесторите се избират 

с тайно гласуване в съответствие с член 

182. Кандидатури се издигат със 

съгласието на съответните лица. 

Кандидатури могат да бъдат издигани 

от политическа група или от най-малко 

четиридесет членове на ЕП. Въпреки 

това, ако броят на издигнатите 

кандидатури не надвишава броя на 

местата, които трябва да бъдат заети, 

кандидатите могат да бъдат избирани 

чрез акламация. На членовете на ЕП се 

разрешава да заемат длъжността 

председател максимално през два 

мандата съгласно член 19, параграф 1, 

независимо дали тези мандати са 

прослужени един след друг или не. 

Or. en 

Обосновка 

В момент, в който критикуваме скупчването на власт в малък брой държави по света, имаме 

чувството, че това изменения не само ще насърчи едно динамично ръководство, но също така ще 

изложи на показ демократичните ценности на Парламента и ще допринесе за проверка и 

отчетност на един от най-публичните наши представители. Освен това, предвид факта, че 

председателят на Европейския съвет се избира за две години и половина, с възможност за 

еднократно преизбиране, би било логично правилата за мандата на председателя на Европейския 

парламент да са същите. 



AM\1112149BG.docx  PE596.594v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 


