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1. Meeldetuletuseks

Kodukorras on ette nähtud, et:

„President, asepresidendid ja kvestorid valitakse salajasel hääletusel (...) Kui 
ülesseatud kandidaatide arv ei ületa täidetavate kohtade arvu, võib 
kandidaatide valimine toimuda ühise heakskiitmise teel.” (artikli 13 lõige 1)

President küsis 3. septembril 2010 üldjoontes seda, kas seda õigusnormi tuleb kohaldada 
samamoodi juhul, kui on ainult üks kandidaat ja ainult üks vaba ametikoht.

Põhiseaduskomisjon kinnitas 15. juunil 2011 antud vastuses järgmist:

„Kui tuleb asendada ainult üks asepresident ja kui on ainult üks kandidaat, võib 
ta osutuda valituks ühise heakskiitmise teel. Presidendil on volitus otsustada kas 
valimine toimub ühise heakskiitmise teel või salajasel hääletusel. Valitud 
asepresident asub asepresidentide järjestuses oma eelkäija kohale.”

President Buzekile adresseeritud kirja terviktekst on lisatud käesolevale töödokumendile.

Kirjas antakse ülevaade ka muudest asepresidentide valimise aspektidest, mille juurde 
põhiseaduskomisjon tuleb „hiljem tagasi kodukorra võimalikuks muutmiseks”.

2. Arutatavad küsimused

a) Kas presidendi otsustusõigust asepresidentide järjestuse üle tuleb piirata või tuleb 
see õigus täielikult kaotada?

Põhiseaduskomisjoni poolt kodukorra artikli 13 lõikele 1 antud tõlgenduse järgi võib 
president seega olukorras, kus kandidaatide ja vabade ametikohtade arv on võrdne, 
otsustada valida kandidaadid ühise heakskiitmise teel või teise võimalusena salajasel 
hääletusel, nagu on sätestatud kodukorra artiklis 169. Ühise heakskiitmise teel 
valimise korral oleks samal ajal presidendi otsustada asepresidentide järjestus 
(artikli 15 lõike 2 teine lõik). On väljendatud muret, et selline määramine presidendi 
poolt ei pruugi teatud juhtudel saada ühehäälset toetust. Olukorra parandamiseks võiks 
ette näha võimaluse, et teatav arv parlamendiliikmeid või fraktsioon võib presidendi 
pakutud järjestuse vaidlustada või lihtsalt kaotada presidendi õiguse määrata järjestus, 
mille tagajärjel peab toimuma hääletus.

Asepresidentide valimise praktiliste aspektide kohta esitatud küsimustele andis 
valimiste eest vastutav teenistus (presidentuuri peadirektoraat, täiskogu istungite 
direktoraat) järgmist teavet: kui fraktsioonide vahel on nimetatavate isikute suhtes 
üksmeel, valitakse nad (harilikult 14) ühise heakskiitmise teel. Järjestus määratakse 
seejärel kindlaks hääletuse teel. Selle põhjuseks on, et fraktsioonid jõuavad mõnikord 
isikute suhtes kokkuleppele, aga mitte kunagi järjestuse suhtes. President loobub 
sellises olukorras kasutamast oma eesõigust (mis tal õiguslikult on) määrata järjestus.
Kui fraktsioonid valitavate isikute suhtes kokkuleppele ei jõua või kui on 
„sõltumatuid” kandidaate, toimub hääletus ja järjestuse määrab nende valimise 
järjekord (kodukorra artikli 15 lõige 2).
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Sellest arutluskäigust lähtudes võiks kodukorra kooskõlastamiseks parlamendis tavaks 
oleva praktikaga ja väljendatud murele vastamiseks näha ette kodukorra muutmise 
järgmiselt: 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 15

Asepresidentide valimine

Artikkel 15

Asepresidentide valimine
2. Asepresidentide järjestuse määrab nende 
valimise järjekord ja võrdse häälte arvu 
korral nende vanus, kui artikli 18 lõikes 1 ei 
ole sätestatud teisiti.

2. Asepresidentide järjestuse määrab nende 
valimise järjekord ja võrdse häälte arvu 
korral nende vanus, kui artikli 18 lõikes 1 ei 
ole sätestatud teisiti.

Kui asepresidente ei valita salajasel 
hääletusel, määrab nende järjestuse 
järjekord, milles president teatab 
parlamendile nende nimed.

Kui asepresidendid valitakse ühise 
heakskiitmise teel, määratakse nende 
järjestus salajasel hääletusel.

b) Kas asepresidentide valimise korda tuleb muuta?

Kodukorra artikli 15 lõike 1 esimene ja teine lause näevad ette, et kahes esimeses 
hääletusvoorus kuulutatakse valituks ainult kandidaadid, kes on saanud antud häälte 
absoluutse enamuse. Võib arvata, et kodukord väljendab nii mõtet, et juhatuse liikmed 
peaksid saama võimalikult suure enamuse toetuse. Samas ei näe kodukord ette antud 
häälte miinimumarvu. Nii on kehtivad isegi nende hääletajate hääletussedelid, kes on 
hääletanud ainult ühe kandidaadi poolt.

Seetõttu on väljendatud muret, et see võimalus on kodukorra artikli 15 lõike 1 mõttega 
vastuolus. Selliselt ette nähtud võimaluse võiks välistada, tehes ettekirjutuse, et 
hääletussedel on kehtiv ainult siis, kui on kasutatud vähemalt pool hääletussedelil 
esitatud häältest.

Ka selle punkti kohta esitatud küsimusele andis pädev teenistus vastuseks järgmist 
teavet: ainult ühe kandidaadi poolt hääletamine ei ole levinud. 2009. aastal toimunud 
viimaste valimiste tulemuste analüüs näitas, et asepresidentide valimistel kasutati 
esimeses voorus keskmiselt 6,23 häält (14-st), teises voorus 4,61 häält (11-st) ja 
kolmandas voorus 4,84 häält (11-st). Antud häälte absoluutne enamus sõltub 
nõuetekohaselt hääletanud liikmete arvust (= hääletavad liikmed miinus kehtetud 
hääled ja erapooletud). Seda ei saa seega mõjutada asjaolu, et hääletaja kasutab 
rohkem või vähem tema hääletussedelil ette nähtud hääli.



PE470.041v03-00 4/5 DT\904518ET.doc

ET

LISA

Põhiseaduskomisjon
Esimees

Viide: D(2011)31044
Viide: 309879
15.6.2011

Hr Jerzy BUZEK
Euroopa Parlamendi president
Rue Wiertz
1047 Brüssel

Austatud president

Teema: Kodukorra artiklite 13 ja 18 tõlgendamine, asepresidentide valimine

Pärast Teie 3. septembri 2010. aasta kirja saamist arutas põhiseaduskomisjon, mille esimees 
ma olen, Teie tõstatatud küsimust ja jõudis järeldusele, et kui ühele vabale asepresidendi 
kohale on ainult üks kandidaat, võib ta ametisse valida ühise heakskiitmise teel.

Jõudsime sellele järeldusele järgmise arutluskäigu alusel.

Kui ühe asepresidendi ametikohale tuleb valida uus parlamendiliige, valitakse vastavalt artikli 
18 lõike 1 esimesele lõigule „ametijärglane eespool toodud sätete alusel”.

Asepresidentide suhtes kohaldatavad ja asjakohased „eespool toodud sätted” on artikkel 13 –
Kandidaatide ülesseadmine ja üldsätted, artikkel 15 – Asepresidentide valimine ning artikkel 
17 – Ametikandjate ametiaeg.

Artikli 15 lõige 1 sätestab asepresidentide valimise, kuid käsitleb üksnes mitme asepresidendi 
valimist, mitte ainult ühe asepresidendi valimist vaba ametikoha täitmiseks.

Artikli 15 lõige 2 käsitleb valitud kandidaatide järjestust, kui valitakse rohkem kui üks 
kandidaat. Viitega artikli 18 lõikele 1 selgitatakse, et vaba ametikoha täitmiseks valitud 
asepresidendid asuvad oma eelkäija ametikohale nende valimise järjekorras. Artiklis ei ole 
aga öeldud, millist valimismeetodit tuleb kasutada, kui ühele ametikohale on ainult üks 
kandidaat.

Järelikult tulevad mängu artikli 13 „üldsätted”. Selle artikli esimene lõik ütleb ainult, et 
asepresidendid valitakse üldjuhul salajasel hääletusel. Erandkorras võib nende valimine 
toimuda ühise heakskiitmise teel, „kui ülesseatud kandidaatide arv ei ületa täidetavate kohtade 



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

ET

arvu”. See tingimus on täidetud, kui on üks vaba ametikoht ja üksainus kandidaat. Võib aga 
vastu väita, et termin „kandidaatide arv” viitab sellele, et vaja on rohkem kui ühte kandidaati.
Termin „arv” viitab grammatiliselt siiski alati mitmuses nimisõnale ja sellel on mõte ka 
numbrile üks viidates. Seda järeldust kinnitavad prantsus- ja saksakeelne versioon („Zahl der 
Kandidaten”, „le nombre des candidatures”). Ka vähemuste kaitse seisukohast ei ole põhjust 
ühise heakskiitmise teel valimist välistada, sest vähemusrühmad võivad nagu alati nimetada 
oma kandidaadid vastavalt artikli 13 lõike 1 kolmandale lausele, takistades seega valimist 
ühise heakskiitmise teel.

Põhiseaduskomisjon võttis sellest tulenevalt oma 15. juuni 2011. aasta koosolekul 
ühehäälselt1 vastu kodukorra artikli 13 lõike 1 järgmise tõlgenduse ja palub Teil teavitada 
sellest parlamenti järgmisel osaistungjärgul vastavalt kodukorra artikli 211 lõikele 3:

„Kui tuleb asendada ainult üks asepresident ja kui on ainult üks kandidaat, võib ta osutuda 
valituks ühise heakskiitmise teel. Presidendil on volitus otsustada kas valimine toimub ühise 
heakskiitmise teel või salajasel hääletusel. Valitud asepresident asub asepresidentide 
järjestuses oma eelkäija kohale”.

Põhiseaduskomisjon tuleb asepresidentide valimise muude aspektide juurde hiljem tagasi 
kodukorra võimalikuks muutmiseks.

(viisakusvorm ja allkiri)

                                               
1 Hääletusel osalesid järgmised parlamendiliikmed:
liikmed: 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;
asendusliikmed: Elmar Brok, Marietta Giannakou, Anneli Jäätteenmäki.


