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Změna článků 17 a 204 (uplatňování d'Hondtova systému)

Pozměňovací návrh 1

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 17 – odst. 1

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 17

Volba místopředsedů

1. Po zvolení předsedy se na jediném 
hlasovacím lístku volí místopředsedové. 
Kandidáti, kteří při první volbě získají 
absolutní většinu odevzdaných hlasů, se 
považují za zvolené do čtrnáctého místa 
podle pořadí získaných hlasů. Pokud je 
počet zvolených kandidátů nižší než počet 
míst, která mají být obsazena, uskuteční se 
za stejných podmínek druhá volba k 
obsazení zbývajících míst. Je-li zapotřebí 
třetí kolo, jsou kandidáti na neobsazené 
posty místopředsedů voleni poměrnou 
většinou. V případě rovnosti hlasů je 
prohlášen za zvoleného nejstarší z 
kandidátů.

Článek 17

Volba místopředsedů

1. Po zvolení předsedy se na jediném 
hlasovacím lístku volí místopředsedové. 
Místa, která mají být obsazena, jsou 
rozdělena mezi jednotlivé politické 
skupiny na základě d´Hondtova systému. 
Kandidáti, kteří při první volbě získají 
absolutní většinu odevzdaných hlasů, se 
považují za zvolené do čtrnáctého místa 
podle pořadí získaných hlasů. Pokud je 
počet zvolených kandidátů nižší než počet 
míst, která mají být obsazena, uskuteční se 
za stejných podmínek druhá volba k 
obsazení zbývajících míst. Je-li zapotřebí 
třetí kolo, jsou kandidáti na neobsazené 
posty místopředsedů voleni poměrnou 
většinou. V případě rovnosti hlasů je 
prohlášen za zvoleného nejstarší z 
kandidátů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 2

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 204 – odst. 1

Původní znění Pozměňovací návrh

Předsednictva výborů

1. Na první schůzi výboru, po zvolení 
členů výboru podle článku 199 zvolí výbor 
odděleným hlasováním předsednictvo 

Předsednictva výborů

1. Na první schůzi výboru, po zvolení 
členů výboru podle článku 199 zvolí výbor 
odděleným hlasováním předsednictvo 
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složené z předsedy a místopředsedů, kteří 
jsou zvoleni v odděleném hlasování. 
O počtu místopředsedů rozhodne 
Parlament na návrh Konference předsedů.

složené z předsedy a místopředsedů, kteří 
jsou zvoleni v odděleném hlasování. 
O počtu místopředsedů rozhodne 
Parlament na návrh Konference předsedů. 
Tato místa jsou poté rozdělena mezi 
jednotlivé politické skupiny na základě 
d´Hondtova systému. 

Or. fr

Odůvodnění

La répartition des fonctions au sein de l'institution parlementaire européenne est 
normalement réalisée selon la formule d'Hondt, qui garantit la juste représentation de 
l'ensemble des groupes politiques constitués. Jusqu'ici objet d'un Gentlemen Agreement entre 
les groupes, l'application de la formule d'Hondt ne peut pas, sans violer le principe 
démocratique, être décidée à géométrie variable: aucun groupe parlementaire régulièrement 
constitué ne saurait en être exclu. Il est donc proposé de régulariser et systématiser le recours 
au système d'Hondt pour la désignation des vice-présidents du Parlement, des bureaux des 
commissions et des délégations.


