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1. Baggrund

I forretningsordenen er det fastsat, at:

"Formanden, næstformændene og kvæstorerne vælges ved hemmelig afstemning 
(...). Dog kan kandidaterne vælges med akklamation, hvis antallet af 
kandidater ikke overstiger antallet af ledige pladser." (Artikel 13, stk. 1)

Formanden spurgte den 3. september 2010 i store træk, om denne norm skulle anvendes på 
samme måde, hvis der kun var en enkelt kandidat og en enkelt post ledig

Udvalget svarede bekræftende den 15. juni 2011 med følgende ord:

"Foretages nyvalg af alene én næstformand, og der kun er én kandidat, kan denne 
vælges med akklamation. Formanden har skønsbeføjelse til at afgøre, om valget 
finder sted med akklamation eller ved hemmelig afstemning. Den valgte kandidat 
indtager sin forgængers plads i næstformændenes rangfølge."

Det fulde brev adresseret til formand Buzek er vedlagt dette arbejdsdokument.

I dette brev omtales andre aspekter ved valget af næstformænd, som udvalget vil "vende 
tilbage til senere med henblik på en eventuel ændring af forretningsordenen."

2. Spørgsmål, der skal undersøges

a) Skal formandens skønsbeføjelse vedrørende næstformændenes rangfølge være 
begrænset eller udgå?

Ifølge AFCO's fortolkning af artikel 13, stk. 1, i forretningsordenen kan formanden, 
hvis der opstår en situation, hvor antallet af kandidater svarer til antallet af ledige 
poster, således gennemføre et valg med akklamation eller alternativt et valg ved 
hemmelig afstemning i overensstemmelse med artikel 169 i forretningsordenen. I 
tilfælde af valg med akklamation er det op til formanden samtidig at afgøre 
næstformændenes rangfølge (artikel 15, stk. 2, 2. afsnit). Der har været udtrykt 
bekymring for, at formandens afgørelse i visse tilfælde ikke kunne opnå 
enstemmighed. For at rette op på denne situation kunne man give et vist antal 
medlemmer eller en politisk gruppe mulighed for at sætte spørgsmålstegn ved den af 
formanden foreslåede rangfølge eller at ophæve formandens beføjelse til at fastsætte 
rangordenen med den konsekvens, at der skal finde en afstemning sted.

Den tjeneste, der er ansvarlig for afholdelsen af valg (Generaldirektoratet for 
Ledelsestjenesterne, Direktoratet for Plenarmøder), er blevet adspurgt om de praktiske 
aspekter ved valget af næstformænd, og har oplyst følgende: Når der er enighed 
mellem de politiske grupper om, hvilke personer der skal udpeges, vælges disse 
personer (normalt 14) med akklamation. Rangfølgen fastsættes derefter ved en 
afstemning. Årsagen hertil er, at de politiske grupper eventuelt når til enighed om 
personerne, men aldrig om rangfølgen. Formanden afholder sig i en sådan situation fra 
at benytte sit (juridisk eksisterende) privilegium til at fastsætte rangfølgen. Hvis de 
politiske grupper ikke bliver enige om, hvilke personer der skal vælges, eller hvis der 
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er "uafhængige" kandidater, foretages afstemning, og rangfølgen fastsættes efter den 
rækkefølge, hvori kandidaterne er valgt (artikel 15, stk. 2, i forretningsordenen).

På baggrund af denne beskrivelse kan følgende ændring af forretningsordenen komme 
på tale med henblik på at bringe forretningsordenen i harmoni med Parlamentets 
praksis og imødekomme den bekymring, der har været udtrykt: 

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 15
Valg af næstformænd

Artikel 15
Valg af næstformænd

2. Med forbehold af artikel 18, stk. 1, 
bestemmes næstformændenes rangfølge af 
den rækkefølge, hvori de er valgt, og i 
tilfælde af stemmelighed af alderen.

2. Med forbehold af artikel 18, stk. 1, 
bestemmes næstformændenes rangfølge af 
den rækkefølge, hvori de er valgt, og i 
tilfælde af stemmelighed af alderen.

Når valg ikke finder sted ved hemmelig 
afstemning, er rangfølgen den, hvori 
formanden har oplæst navnene.

Når valg finder sted med akklamation, 
foretages der hemmelig afstemning for at 
fastsætte rangfølgen.

b) Skal måden, hvorpå næstformænd vælges, ændres?

I forretningsordenens artikel 15, stk. 1, første og andet punktum, er det fastsat, at kun 
de kandidater, der har opnået absolut flertal af de afgivne stemmer i de to første 
valgrunder, anses for valgt. Man kan sige, at forretningsordenen således giver udtryk 
for tanken om, at det størst mulige flertal skal støtte Præsidiets medlemmer. Der er 
imidlertid ikke fastsat et minimum for afgivne stemmer i forretningsordenen. Således 
er stemmesedler, hvor der kun er stemt på én kandidat, gyldige.

Der er således blevet udtrykt bekymring for, at denne mulighed er i modstrid med 
ordlyden i artikel 15, stk. 1, i forretningsordenen. Den omtalte mulighed kan 
udelukkes ved at foreskrive, at en stemmeseddel kun er gyldig, når mindst halvdelen 
af stemmemulighederne på stemmesedlen er benyttet.

Den ansvarlige tjeneste blev ligeledes adspurgt om dette punkt og har oplyst følgende: 
At stemme på en enkelt kandidat er ikke en udbredt praksis. En analyse af resultaterne 
fra det seneste valg i 2009 viste, at der ved valget af næstformænd i første valgrunde 
gennemsnitligt blev benyttet: 6,23 stemmer (ud af 14), i anden valgrunde: 4,61 
stemmer (ud af 11), og i tredje runde: 4,84 stemmer (ud af 11). Det absolutte flertal af 
de afgivne stemmer afhænger af antallet af medlemmer, som har stemt på gyldig vis (= 
stemmende medlemmer minus ugyldige og blanke stemmer). Det kan således ikke 
påvirkes af, at en vælger benytter flere eller færre af stemmemulighederne på sin 
stemmeseddel.
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BILAG

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
Formanden

Ref.: D(2011)31044
Ref.: 309879
15.06.2011

Hr. Jerzy Buzek
Formand for Europa-Parlamentet
Rue Wiertz
B-1047 Bruxelles

Kære formand,

Vedrørende: Fortolkning af forretningsordenens artikel 13 og 18, valg af næstformænd

Under henvisning til Deres brev af 3. september 2010 har Udvalget om Konstitutionelle 
Anliggender, som jeg er formand for, behandlet det spørgsmål, De har rejst, og er kommet til 
den konklusion, at når der kun er én eneste kandidat til en ledig plads som næstformand, kan 
han eller hun vælges ved akklamation.

Vi nåede til denne konklusion ud fra følgende betragtninger:

Ifølge artikel 18, stk. 1, første afsnit, skal valg af en næstformand, der skal erstattes, 
"foretages efter foranstående bestemmelser"

De relevante "foranstående bestemmelser", hvad næstformænd angår, henviser til artikel 13 
"Indstilling af kandidater og almindelige bestemmelser", 15 "Valg af næstformænd" og 17 
"Funktionsperiode".

Artikel 15, stk. 1, vedrører valg af næstformand, men omhandler udelukkende valg af flere 
næstformand, og ikke valg af én eneste næstformand, som skal besætte en plads, der er blevet 
ledig.

Artikel 15, stk. 2, vedrører de valgte næstformænds rangfølge, når der er valgt mere end én 
kandidat. Hvad artikel 18, stk. 1, angår, fastslås det heri, at en nyvalgt næstformand, der 
indtager en ledig plads, får sin forgængers plads i den orden, de er valgt. Denne artikel 
indeholder imidlertid intet om måden, hvorpå valget skal foretages, når der kun er én kandidat 
til en plads.

Derfor skal de "almindelige bestemmelser" i artikel 13 anvendes. Ifølge stk. 1 i denne artikel 
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vælges næstformænd sædvanligvis ved hemmelig afstemning. Undtagelsesvist kan de 
imidlertid vælges med akklamation, "hvis antallet af kandidater ikke overstiger antallet af 
ledige pladser". Denne betingelse er opfyldt, når der er en ledig plads og kun én kandidat. 
Man kunne imidlertid indvende, at udtrykket "antallet af kandidater" betyder, at der skal være 
mere end én kandidat. Udtrykket "antal" henviser dog grammatisk set altid til et substantiv i 
flertal og har også mening, når det henviser til antallet én. Denne konklusion bekræftes af 
versionen på tysk og fransk ("Zahl der Kandidaten", "le nombre des candidats"). Heller ikke 
under hensyn til beskyttelsen af mindretallene er der grund til at udelukke et valg ved 
akklamation, da mindretalsgrupperne som altid kan udnævne deres kandidater i medfør af 
artikel 13, stk. 1, tredje sætning, hvilket vil forhindre et valg ved akklamation.

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender vedtog på sit møde den 15. juni 2011 derfor 
enstemmigt1 følgende fortolkning af forretningsordenens artikel 13, stk. 1, og anmoder Dem 
om at oplyse Parlamentet herom under næste mødeperiode i henhold til forretningsordenens 
artikel 211, stk. 3.

"Foretages nyvalg af alene én næstformand, og der kun er én kandidat, kan denne vælges med 
akklamation. Formanden har skønsbeføjelse til at afgøre, om valget finder sted med 
akklamation eller ved hemmelig afstemning. Den valgte kandidat indtager sin forgængers 
plads i næstformændenes rangfølge."

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender vil på et senere tidspunkt vende tilbage til 
yderligere aspekter vedrørende valg af næstformænd med henblik på en eventuel ændring af 
forretningsordenen.

(Høflighedsformel og underskrift)

                                               
1 Følgende parlamentsmedlemmer deltog i afstemningen:
Medlemmer: 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;
Suppleanter: Elmar Brok, Marietta Giannakou, Anneli Jäätteenmäki


