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Muudatusettepanek 1

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 17 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 17

Asepresidentide valimine

1. Seejärel valitakse asepresidendid, 
kasutades ühtainsat hääletussedelit. 
Esimeses hääletusvoorus kuulutatakse 
valituks häälte arvu järjekorras kuni 14 
kandidaati, kes on saanud antud häälte 
absoluutse enamuse. Kui valitud 
kandidaatide arv on väiksem kui 
täidetavate ametikohtade arv, korraldatakse 
samadel tingimustel teine hääletusvoor, et 
täita ülejäänud ametikohad. Kui pärast seda 
läheb vaja veel kolmandat hääletusvooru, 
osutuvad ülejäänud kohtade täitmisel 
valituks kandidaadid, kes on saanud 
suhtelise häälteenamuse. Võrdse häälte 
arvu puhul kuulutatakse valituks vanimad 
kandidaadid.

Artikkel 17

Asepresidentide valimine

1. Seejärel valitakse asepresidendid, 
kasutades ühtainsat hääletussedelit. 
Täidetavad ametikohad jaotatakse eri 
fraktsioonide vahel d’Hondti meetodi 
alusel. 
Esimeses hääletusvoorus kuulutatakse 
valituks häälte arvu järjekorras kuni 14 
kandidaati, kes on saanud antud häälte 
absoluutse enamuse. Kui valitud 
kandidaatide arv on väiksem kui 
täidetavate ametikohtade arv, korraldatakse 
samadel tingimustel teine hääletusvoor, et 
täita ülejäänud ametikohad. Kui pärast seda 
läheb vaja veel kolmandat hääletusvooru, 
osutuvad ülejäänud kohtade täitmisel 
valituks kandidaadid, kes on saanud 
suhtelise häälteenamuse. Võrdse häälte 
arvu puhul kuulutatakse valituks vanimad 
kandidaadid.

Or. fr

Muudatusettepanek 2

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 204 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Komisjoni juhatus

1. Esimesel komisjoni koosolekul, mis 
järgneb artikli 199 alusel toimuvale 

Komisjoni juhatus

1. Esimesel komisjoni koosolekul, mis 
järgneb artikli 199 alusel toimuvale 
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komisjoni liikmete valimisele, valib 
komisjon juhatuse, kuhu kuuluvad esimees 
ja aseesimehed, kes valitakse eraldi 
hääletusvoorudes. Valitavate aseesimeeste 
arvu määrab parlament kindlaks esimeeste 
konverentsi ettepaneku alusel.

komisjoni liikmete valimisele, valib 
komisjon juhatuse, kuhu kuuluvad esimees 
ja aseesimehed, kes valitakse eraldi 
hääletusvoorudes. Valitavate aseesimeeste 
arvu määrab parlament kindlaks esimeeste 
konverentsi ettepaneku alusel. Seejärel 
jaotatakse täidetavad ametikohad eri 
fraktsioonide vahel d’Hondti meetodi 
alusel. 

Or. fr

Selgitus

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.


