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1. Zpravodaj:

V jednacím řádu se stanoví, že:

„Předseda, místopředsedové a kvestoři jsou voleni tajným hlasováním (…). 
Jestliže však počet kandidátů nepřesáhne počet volných míst, mohou být 
kandidáti zvoleni aklamací.“ (čl. 13 odst. 1)

Dne 3. září 2010 se předseda v zásadě ptal, zda se toto ustanovení musí stejným způsobem 
uplatnit i v případě, že je jen jediný kandidát a jedná se o obsazení jediného místa.

Náš výbor odpověděl dne 15. června 2011 kladně, a to takto:

„Má-li být nahrazen jediný místopředseda a je-li pouze jediný kandidát, může být 
tento kandidát zvolen aklamací. Předseda má výlučnou pravomoc rozhodnout
o tom, zda volba proběhne aklamací nebo tajným hlasováním. Zvolený kandidát 
zastává v hierarchii místopředsedů stejné postavení jako místopředseda, kterého 
nahrazuje.

Celý dopis adresovaný předsedovi Buzkovi je uveden v příloze tohoto pracovního 
dokumentu.

V tomto dopise jsou uvedeny další aspekty volby místopředsedů, jimiž se náš výbor bude 
„dále zabývat s ohledem na případnou změnu jednacího řádu“.

2. Otázky k přezkoumání

a) Má být výlučná pravomoc předsedy rozhodovat o hierarchii místopředsedů 
omezena nebo zrušena?

Podle výkladu čl. 13 odst. 1 jednacího řádu, který poskytl výbor AFCO, může tedy 
předseda v případě, že se počet kandidátů rovná počtu volných míst, uspořádat volbu 
aklamací nebo alternativně volbu tajným hlasováním tak, jak je uvedeno v článku 169 
jednacího řádu. V případě volby aklamací předseda rozhoduje zároveň o hierarchii 
místopředsedů (čl. 15 odst. 2 druhý pododstavec). Byla zmíněna obava, že takové 
rozhodnutí ze strany předsedy by nemuselo být vždy přijato jednomyslně. Tuto situaci 
by mohla napravit možnost, aby určitý počet poslanců nebo politická skupina 
zpochybnila hierarchii navrženou předsedou nebo zcela zrušila výlučnou pravomoc 
předsedy stanovovat výše uvedenou hierarchii a v důsledku toho by bylo nutné 
přistoupit k hlasování.

Služba zodpovědná za volby (GŘ pro předsednictví, ředitelství pro plenární zasedání) 
poskytla jako odpověď na praktické aspekty volby místopředsedů následující 
informace: pokud mezi politickými skupinami panuje shoda ohledně osob, které by 
měly být jmenovány, jsou tyto osoby (obvykle 14) zvoleny aklamací. Hierarchie je 
poté stanovena hlasováním. Je to z toho důvodu, že politické skupiny se případně 
shodnou na výběru určitých osob, ale nikdy ne na hierarchii. Předseda se v takové 
situace vzdá své výsady (, která právně existuje,) stanovit hierarchii. Pokud se 
politické skupiny neshodnou na osobách, které by měly být zvoleny, nebo pokud 



DT\904518CS.doc 3/5 PE470.041v03-00

CS

kandidují „nezávislí“ kandidáti, koná se hlasování a hierarchie se stanoví podle toho,
v jakém pořadí byli kandidáti zvoleni (čl. 15 odst. 2 jednacího řádu).

Na základě této úvahy by bylo možno uvažovat o následující změně jednacího řádu, na 
základě které by se jednací řád dostal do souladu s parlamentní praxí a která by rovněž 
reagovala na zmíněnou obavu: 

Platné znění Pozměňovací návrh

Článek 15
Volba místopředsedů

Článek 15
Volba místopředsedů

2. S výhradou čl. 18 odst. 1 závisí 
hierarchie místopředsedů na pořadí, v jakém 
byli zvoleni, a v případě rovnosti hlasů na 
věku.

2. S výhradou čl. 18 odst. 1 závisí 
hierarchie místopředsedů na pořadí, v jakém 
byli zvoleni, a v případě rovnosti hlasů na 
věku.

Jestliže nebyli zvoleni tajnou volbou, závisí 
hierarchie na pořadí, v němž čte jejich 
jména předseda Parlamentu.

Jestliže byli zvoleni aklamací, koná se 
tajné hlasování s cílem stanovit hierarchii.

b) Má být změněn způsob volby místopředsedů?

Čl. 15 odst. 1 první a druhá věta jednacího řádu stanoví, že při první a při druhé volbě 
jsou zvoleni jen kandidáti, kteří získají absolutní většinu odevzdaných hlasů. Lze se 
domnívat, že jednací řád tak vyjadřuje myšlenku, že členové předsednictva by měli být 
podpořeni co nejširší většinou. Jednací řád však nestanoví nejnižší počet odevzdaných 
hlasů. Platné jsou tedy i hlasovací lístky hlasujících, kteří hlasovali jen pro jediného 
kandidáta.

Byla tedy vyjádřena obava, že tato možnost je v rozporu se smyslem čl. 15 odst. 1 
jednacího řádu. Zmíněná možnost by mohla být vyloučena tím, že by bylo stanoveno, 
že hlasovací lístek je platný pouze v případě, že byla využita alespoň polovina hlasů, 
které jsou na hlasovacím lístku uvedeny.

Služba zodpovědná za volby poskytla na otázku ohledně této problematiky následující 
informaci: hlasování pro jediného kandidáta není rozšířenou praxí. Analýza výsledků 
posledních voleb z roku 2009 ukázala, že při volbě místopředsedů bylo v první volbě 
průměrně využito 6,23 hlasů (ze 14), při druhé volbě 4,61 hlasů (z 11) a při třetí volbě 
4,84 (z 11). Absolutní většina odevzdaných hlasů závisí na počtu poslanců, kteří 
platně hlasovali (tj. hlasujících poslanců po odečtení těch, jejichž hlasy jsou neplatné 
nebo se zdrželi hlasování). Nemůže být tedy ovlivněna skutečností, že jeden hlasující 
využije více nebo méně hlasů uvedených na hlasovacím lístku.
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PŘÍLOHA

Výbor pro ústavní záležitosti
předseda

Ref.: D(2011)31044
Ref.: 309879
15. 6.2011

Pan Jerzy BUZEK
předseda Evropského parlamentu
rue Wiertz
1047 Brusel

Vážený pane předsedo,

Věc: Výklad článků 13 a 18 jednacího řádu, volba místopředsedů

V návaznosti na Váš dopis ze dne 3. září 2010 přezkoumal Výbor pro ústavní záležitosti, 
kterému mám tu čest předsedat, Vámi položenou otázku a dospěl k závěru, že pokud existuje 
jen jediný kandidát na obsazení volného místa místopředsedy, může být tento kandidát zvolen 
aklamací.

K tomuto závěru jsme dospěli na základě následující úvahy:

Je-li nutné, aby byl místopředseda nahrazen, je podle čl. 18 odst. 1 prvního pododstavce jeho 
„nástupce zvolen podle výše uvedených ustanovení“.

Použitelná a příslušná „výše uvedená ustanovení“ týkající se místopředsedů jsou článek 13 
„Nominace a obecná ustanovení“, článek 15 „Volba místopředsedů“ a článek 17 „Délka 
funkčního období“.

Článek 15 odst. 1 se týká volby místopředsedů, ale zabývá se jen volbou několika 
místopředsedů, nikoli volbou jediného místopředsedy, který má obsadit jediné volné místo.

Článek 15 odst. 2 se týká hierarchie zvolených kandidátů v případě, že byl zvolen více než 
jeden kandidát. Odkazem na čl. 18 odst. 1 upřesňuje, že zvolení místopředsedové, kteří mají 
obsadit volné místo, zaujímají pořadí svého předchůdce v pořadí, v němž byli zvoleni. Článek 
ovšem neuvádí, jaký způsob volby má být použit, jestliže na jediné místo existuje jediný 
kandidát.

Použijí se proto „obecná ustanovení“ podle článku 13. Podle prvního odstavce tohoto článku 
jsou místopředsedové obvykle voleni tajným hlasováním. Výjimečně mohou být zvoleni 
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aklamací, „jestliže počet kandidátů nepřesáhne počet volných míst“. Tato podmínka je 
splněna v případě, že existuje jedno volné místo a jediný kandidát. Lze ovšem namítnout, že 
výraz „počet kandidátů“ znamená, že je potřebný více než jeden kandidát. Výraz „počet“ se 
nicméně gramaticky vztahuje vždy k podstatnému jménu v množném čísle a smysl má i ve 
vztahu k počtu jednoho kusu. Tento závěr potvrzuje i francouzská a německá verze („Zahl der 
Kandidaten“, „le nombre des candidats“). Ani z hlediska ochrany menšin není důvod 
vylučovat volbu aklamací, neboť menšinové skupiny mohou jako vždy jmenovat své vlastní 
kandidáty podle čl. 13 odst. 1 třetí věty a zabránit tak volbě aklamací.

Výbor pro ústavní záležitosti tedy na své schůzi dne 15. června 2011 jednomyslně schválil1

následující výklad čl. 13 odst. 1 jednacího řádu a žádá Vás, abyste v souladu s čl. 211 odst. 3 
jednacího řádu informoval Parlament o tomto výkladu na jeho příštím dílčím zasedání:

„Má-li být nahrazen jediný místopředseda a je-li pouze jediný kandidát, může být tento 
kandidát zvolen aklamací. Předseda má výlučnou pravomoc rozhodnout o tom, zda volba 
proběhne aklamací nebo tajným hlasováním. Zvolený kandidát zastává v hierarchii 
místopředsedů stejné postavení jako místopředseda, kterého nahrazuje.“

Výbor pro ústavní záležitosti se později vrátí k dalším aspektům postupu volby místopředsedů
s ohledem na případnou změnu jednacího řádu.

(závěrečný pozdrav a podpis)

                                               
1 Hlasování se zúčastnili následující poslanci :
Poslanci: Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Zita 
Gurmai, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, David Martin, Morten 
Messerschmidt, Algirdas Saudargas, Søren Bo Søndergaard, Rafał Trzaskowski, Luis Yáñez-Barnuevo García;
Náhradníci: Elmar Brok, Marietta Giannakou, Anneli Jäätteenmäki


