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1. Emlékeztetőül

Az eljárási szabályzat a következőket írja elő:

„Az elnököt, az alelnököket és a quaestorokat titkos szavazással választják. (…) 
Ha a jelölések száma nem haladja meg a betöltetlen tisztségek számát, a 
jelöltek közfelkiáltással is megválaszthatók." (a 13. cikk (1) bekezdése)

Az elnök 2010. szeptember 3-i kérdésében lényegében arra kereste a választ, hogy ezt az 
előírást ugyanúgy kell-e alkalmazni abban az esetben is, ha egyetlen jelölt és egyetlen 
betöltetlen tisztség van.

Bizottságunk 2011. június 15-én a következő igenlő választ adta:

„Ha egyetlen alelnök pótlása válik szükségessé, utódja – egyetlen jelölt esetén –
közfelkiáltással is megválasztható. Az elnök mérlegelési jogkörrel bír annak 
eldöntését illetően, hogy a megválasztásra közfelkiáltással vagy titkos szavazással 
kerül-e sor. A megválasztott jelölt az általa felváltott alelnök rangsorban elfoglalt 
helyét foglalja el.”.

A Buzek elnökhöz intézett teljes levél e munkadokumentum mellékletében található.

A levél kitér az alelnökök megválasztásának egyéb kérdéseire is, amelyekre bizottságunk „a 
későbbiekben még visszatér az eljárási szabályzat lehetséges módosítása céljából”.

2. Megvizsgálandó kérdések

a) Kell-e korlátozni, illetve el kell-e törölni az elnök mérlegelési jogkörét az 
alelnökök rangsorban elfoglalt helyét illetően?

Az eljárási szabályzat 13. cikke (1) bekezdésének az Alkotmányügyi Bizottság általi 
értelmezése szerint tehát, amennyiben a jelöltek száma megegyezik a betöltetlen 
tisztségek számával, az elnök elrendelheti a jelöltek közfelkiáltással vagy az eljárási 
szabályzat 169. cikkével összhangban titkos szavazással történő megválasztását. 
Közfelkiáltással történő választás esetén az elnök egyidejűleg dönt az alelnökök 
rangsorban elfoglalt helyéről (15. cikk, (2) bekezdés, 2. albekezdés). Megjelentek 
olyan aggodalmak, hogy az elnök döntését illetően egyes esetekben nem alakul ki 
konszenzus. A helyzet orvoslása érdekében meg lehetne teremteni annak lehetőségét, 
hogy bizonyos számú képviselő vagy egy képviselőcsoport megkérdőjelezze az elnök 
által javasolt rangsort, vagy megszüntesse az elnök azon jogkörét, hogy a rangsorban 
elfoglalt helyet egymaga meghatározza, amelynek következményeként szavazást 
kellene tartani.

Az alelnökök megválasztásának gyakorlati végrehajtására vonatkozó kérdésre válaszul 
a választásokért felelős osztály (Elnökségi Főigazgatóság, Plenáris Ülések 
Igazgatósága) a következő választ adta: amennyiben a képviselőcsoportok között 
megállapodás jön létre a kinevezendő személyekről, ezeket a személyeket (rendszerint 
14-et) közfelkiáltással választják meg. Az alelnökök rangsorban elfoglalt helyét ezután 
szavazással határozzák meg. Ennek az az oka, hogy a képviselőcsoportok esetleg 
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megállapodásra jutnak a megválasztandó személyekről, azonban a rangsorban elfoglalt 
helyükről sosem. Az elnök ebben az esetben nem él azzal a (jogilag létező) 
kiváltságával, hogy döntsön az alelnökök rangsoráról. Amennyiben a 
képviselőcsoportok nem jutnak megállapodásra a megválasztandó személyekről, vagy 
„független” jelölés történt, szavazást tartanak és az alelnökök rangsora megegyezik 
megválasztásuk sorrendjével (az eljárási szabályzat 15. cikkének (2) bekezdése).

E gondolatmenet alapján az eljárási szabályzatot a következők szerint lehetne 
módosítani annak érdekében, hogy összhangba kerüljön a Parlament gyakorlatával és 
megoldást találjunk a fenti problémára: 

Hatályos szöveg Módosítás

15. cikk
Az alelnökök megválasztása

15. cikk
Az alelnökök megválasztása

2. A 18. cikk (1) bekezdésének 
rendelkezéseire is figyelemmel, az 
alelnökök rangsora megegyezik 
megválasztásuk sorrendjével, 
szavazategyenlőség esetén pedig koruk 
szerint alakul.

2. A 18. cikk (1) bekezdésének 
rendelkezéseire is figyelemmel, az 
alelnökök rangsora megegyezik 
megválasztásuk sorrendjével, 
szavazategyenlőség esetén pedig koruk 
szerint alakul.

Ha az elnökválasztás nem titkos 
szavazással történik, az elnök által 
felolvasott sorrend határozza meg az 
alelnökök rangsorát.

Ha az elnökválasztás közfelkiáltással 
történik, az alelnökök rangsorát titkos 
szavazással határozzák meg.

b) Szükség van-e az alelnökök megválasztásának módosítására?

Az eljárási szabályzat 15. cikke (1) bekezdésének 1. és 2. mondata értelmében csak 
azokat a jelölteket lehet megválasztani az első két fordulóban, akik a leadott 
szavazatok abszolút többségét megszerzik. Megállapítható, hogy az eljárási szabályzat 
értelmében az Elnökség tagjainak a lehető legnagyobb támogatással kell 
rendelkezniük. Mindazonáltal az eljárási szabályzat nem határozza meg a leadott 
szavazatok minimális számát. Eszerint azon szavazók szavazócédulája is érvényes, 
akik csak egyetlen jelöltre szavaztak.

Megjelentek tehát olyan aggodalmak, hogy ez a lehetőség ellentétes az eljárási 
szabályzat 15. cikkének (1) bekezdésében foglaltakkal. E lehetőség kizárása érdekében 
elő lehetne írni, hogy egy szavazócédula csak abban az esetben érvényes, ha az azon 
szereplő jelöltek legalább felére adtak le szavazatot.

Az illetékes osztály a következő választ adta erre a kérdésre: az egy jelöltre történő 
szavazás gyakorlata nem elterjedt. A legutóbbi, 2009. évi választás eredményeinek 
elemzése alapján megállapítható, hogy az alelnökök megválasztásának első 
fordulójában átlagosan (a 14-ből) 6,23 szavazatot, a második fordulójában (a 11-ből) 
4,61 szavazatot, míg a harmadik fordulójában (a 11-ből) 4,84 szavazatot adtak le. A 
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leadott szavazatok abszolút többsége függ az érvényesen szavazó képviselők számától 
(= szavazatot leadó képviselők száma mínusz érvénytelenül szavazók és tartózkodók). 
Tehát az, hogy egy szavazó milyen mértékben használja fel a szavazólapján 
rendelkezésére álló szavazatokat, ebből a szempontból nem rendelkezik befolyással.
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1047 Brüsszel

Tisztelt elnök úr!

Tárgy: Az eljárási szabályzat 13–18. cikkének értelmezése, az alelnökök megválasztása

2010. szeptember 3-i levelét követően az Alkotmányügyi Bizottság – amelyet van szerencsém 
elnökölni – megvizsgálta az Ön által felvetett kérdést, és arra a következtetésre jutott, hogy ha 
csak egyetlen jelölt van egyetlen megüresedett alelnöki hely betöltésére, akkor az alelnök 
közfelkiáltással is megválasztható.

A következő okfejtés alapján jutottunk erre a következtetésre:

Ha valamely alelnök pótlása válik szükségessé, a 18. cikk (1) bekezdésének első albekezdése 
értelmében „utódját a fenti rendelkezések szerint kell megválasztani”.

Az alelnökök esetében alkalmazandó és releváns „fenti rendelkezések” a 13. cikkre (Jelölés és 
általános rendelkezések), a 15. cikkre (Az alelnökök megválasztása), és a 17. cikkre (A 
tisztviselők megbízatásának időtartama) vonatkoznak.

A 15. cikk (1) bekezdése az alelnökök megválasztására vonatkozik, azonban csak több 
alelnök megválasztásával foglalkozik, és nem tér ki arra az esetre, amikor egyetlen alelnököt 
választanak az egyetlen megüresedett helyre.

A 15. cikk (2) bekezdése a megválasztott jelöltek rangsorával foglalkozik több jelölt 
megválasztása esetén. A 18. cikk (1) bekezdésére utalva pontosítja, hogy a megüresedett 
helyre választott alelnök az elődje rangsorban elfoglalt helyét foglalja el, a megválasztás 
sorrendjét figyelembe véve. A cikk azonban nem tér ki arra, hogy hogyan kell eljárni abban az 
esetben, ha egyetlen jelölt pályázik egyetlen betöltetlen helyre.

Következésképpen a 13. cikk „általános rendelkezései” alkalmazandók. E cikk első bekezdése 
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szerint az alelnököket általában titkos szavazással választják. Kivételes esetben 
közfelkiáltással is megválaszthatók, „ha a jelölések száma nem haladja meg a betöltetlen 
tisztségek számát”. Ez a feltétel teljesül abban az esetben, ha egy megüresedett helyre egy 
jelölés van. Ennek ellentmondani látszik, hogy a „jelölések száma” kifejezés szükségszerűen 
több jelölésre utal. A „szám” kifejezés ugyanis nyelvtanilag mindig többes számú főnévre 
vonatkozik, és egyes számra vonatkoztatva is van értelme. A francia és német nyelvi 
változatok („Zahl der Kandidaten” „le nombre des candidats”) is megerősítik ezt a 
következtetést. A kisebbségi csoportok védelmét illetően sincs ok a közfelkiáltással történő 
választás kizárására, mivel a 13. cikk (1) bekezdésének értelmében e csoportok – mint mindig 
– saját jelölteket is állíthatnak, megakadályozva ezáltal a közfelkiáltással történő választást.

Az Alkotmányügyi Bizottság 2011. június 15-i ülésén tehát egyhangúlag elfogadta1 a 
következő értelmezést az eljárási szabályzat 13. cikke (1) bekezdésével kapcsolatban, és kéri 
Önt, hogy erről az eljárási szabályzat 211. cikke (3) bekezdésének megfelelően tájékoztassa a 
Parlamentet a következő ülésen:

„Ha egyetlen alelnök pótlása válik szükségessé, utódja – egyetlen jelölt esetén –
közfelkiáltással is megválasztható. Az elnök mérlegelési jogkörrel bír annak eldöntését 
illetően, hogy a megválasztásra közfelkiáltással vagy titkos szavazással kerül-e sor. A 
megválasztott jelölt az általa felváltott alelnök rangsorban elfoglalt helyét foglalja el.”

A megválasztott jelölt az általa felváltott alelnök rangsorban elfoglalt helyét foglalja el”. Az 
Alkotmányügyi Bizottság a későbbiekben még visszatér az alelnökök megválasztásának 
egyéb kérdéseire az eljárási szabályzat lehetséges módosítása céljából.

(udvariassági formula és aláírás)

                                               
1 A következő képviselők vettek részt a szavazásban:
Tagok: 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;
Póttagok: Elmar Brok, Marietta Giannakou, Anneli Jäätteenmäki


