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17. un 204. panta grozīšana (d'Hondt formulas piemērošana)

Grozījums Nr. 1

Eiropas Parlamenta Reglaments
17. pants – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

17. pants

Priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšana

1. Pēc tam ar vienu vēlēšanu zīmi ievēlē 
priekšsēdētāja vietniekus. Tos četrpadsmit, 
kuri pirmajā kārtā saņem absolūtu nodoto 
balsu vairākumu, ievēlē par viņiem nodoto 
balsu skaita secībā. Ja ievēlēto kandidātu 
skaits ir mazāks nekā brīvo vietu skaits, 
notiek balsošanas otrā kārta saskaņā ar 
tiem pašiem nosacījumiem, līdz aizpilda 
atlikušās vietas. Ja ir nepieciešama trešā 
balsošanas kārta, kandidātus atlikušajās 
brīvajās vietās ievēlē ar vienkāršu balsu 
vairākumu. Ja balsu skaits ir vienāds, 
paziņo, ka ir ievēlēti gados vecākie 
kandidāti.

17. pants

Priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšana

1. Pēc tam ar vienu vēlēšanu zīmi ievēlē 
priekšsēdētāja vietniekus. Amata vietas 
sadala pa politiskajām grupām, 
piemērojot d’Hondt formulu. 
Tos četrpadsmit, kuri pirmajā kārtā saņem 
absolūtu nodoto balsu vairākumu, ievēlē 
par viņiem nodoto balsu skaita secībā. Ja 
ievēlēto kandidātu skaits ir mazāks nekā 
brīvo vietu skaits, notiek balsošanas otrā 
kārta saskaņā ar tiem pašiem 
nosacījumiem, līdz aizpilda atlikušās 
vietas. Ja ir nepieciešama trešā balsošanas 
kārta, kandidātus atlikušajās brīvajās vietās 
ievēlē ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja 
balsu skaits ir vienāds, paziņo, ka ir ievēlēti 
gados vecākie kandidāti.

Or. fr

Grozījums Nr. 2

Eiropas Parlamenta Reglaments
204. panta – 1. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

Komiteju prezidiji

1. Pirmajā komitejas sanāksmē pēc 
komitejas locekļu ievēlēšanas saskaņā ar 
199. pantu komiteja ievēlē priekšsēdētāju 
un atsevišķos balsojumos viņa vietniekus, 
kuri veido komitejas prezidiju. Ievēlamo 

Komiteju prezidiji

1. Pirmajā komitejas sanāksmē pēc 
komitejas locekļu ievēlēšanas saskaņā ar 
199. pantu komiteja ievēlē priekšsēdētāju 
un atsevišķos balsojumos viņa vietniekus, 
kuri veido komitejas prezidiju. Ievēlamo 
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priekšsēdētāja vietnieku skaitu nosaka 
Parlaments, ņemot vērā Priekšsēdētāju 
konferences priekšlikumu.

priekšsēdētāja vietnieku skaitu nosaka 
Parlaments, ņemot vērā Priekšsēdētāju 
konferences priekšlikumu. Šo skaitu pēc 
tam sadala pa politiskajām grupām, 
piemērojot d’Hondt formulu. 

Or. fr

Pamatojums

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.


