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Tarkistus 1

Euroopan parlamentin työjärjestys
17 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

17 artikla

Varapuhemiesten vaali

1. Seuraavaksi valitaan varapuhemiehet 
yhdellä äänestyslipulla. Ensimmäisellä 
äänestyskierroksella tulevat valituiksi 
täytettäviin toimiin saamansa äänimäärän 
mukaisessa järjestyksessä ne 14 ehdokasta, 
jotka saavat ehdottoman enemmistön 
annetuista äänistä. Jos valittuja ehdokkaita 
on vähemmän kuin täytettäviä paikkoja, 
toimitetaan toinen äänestyskierros samoin 
ehdoin jäljelle jäävien paikkojen 
täyttämiseksi. Jos tarvitaan kolmas 
äänestyskierros, jäljelle jääneiden 
paikkojen täyttämiseksi riittää suhteellinen 
enemmistö. Äänten mennessä tasan iältään 
vanhimmat ehdokkaat julistetaan valituiksi.

17 artikla

Varapuhemiesten vaali

1. Seuraavaksi valitaan varapuhemiehet 
yhdellä äänestyslipulla. Täytettävät toimet 
jaetaan eri poliittisten ryhmien kesken 
d´Hondtin menetelmää soveltaen. 
Ensimmäisellä äänestyskierroksella tulevat 
valituiksi täytettäviin toimiin saamansa 
äänimäärän mukaisessa järjestyksessä ne 
14 ehdokasta, jotka saavat ehdottoman 
enemmistön annetuista äänistä. Jos 
valittuja ehdokkaita on vähemmän kuin 
täytettäviä toimia, toimitetaan toinen 
äänestyskierros samoin ehdoin jäljelle 
jäävien toimien täyttämiseksi. Jos tarvitaan 
kolmas äänestyskierros, jäljelle jääneiden 
toimien täyttämiseksi riittää suhteellinen 
enemmistö. Äänten mennessä tasan iältään 
vanhimmat ehdokkaat julistetaan valituiksi.

Or. fr

Tarkistus 2

Euroopan parlamentin työjärjestys
204 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

Valiokuntien puheenjohtajistot

1. Ensimmäisessä kokouksessa, jonka 
valiokunta pitää sen jälkeen kun sen 
jäsenet on valittu 199 artiklan mukaisesti, 

Valiokuntien puheenjohtajistot

1. Ensimmäisessä kokouksessa, jonka 
valiokunta pitää sen jälkeen kun sen 
jäsenet on valittu 199 artiklan mukaisesti, 



RE\1065625FI.doc 3/3 PE558.965v01-00

FI

valiokunta valitsee puheenjohtajiston, joka 
koostuu puheenjohtajasta sekä eri 
äänestyskierroksilla valittavista 
varapuheenjohtajista. Parlamentti päättää 
valittavien varapuheenjohtajien määrästä 
puheenjohtajakokouksen ehdotuksesta.

valiokunta valitsee puheenjohtajiston, joka 
koostuu puheenjohtajasta sekä eri 
äänestyskierroksilla valittavista 
varapuheenjohtajista. Parlamentti päättää 
valittavien varapuheenjohtajien määrästä 
puheenjohtajakokouksen ehdotuksesta. 
Määrä jaetaan sen jälkeen eri poliittisten 
ryhmien kesken d´Hondtin menetelmää 
soveltaen. 

Or. fr

Perustelu

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.


