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1. Priminimas

Darbo tvarkos taisyklėse nustatyta, kad:

„Parlamento pirmininkas, Parlamento pirmininko pavaduotojai ir kvestoriai yra 
renkami slaptu balsavimu <...>. Tačiau kai kandidatūrų skaičius neviršija 
numatytų vietų skaičiaus, kandidatai gali būti renkami be balsavimo, 
dalyvaujantiems posėdyje balsu pritarus.“ (13 straipsnio 1 dalis)

2010 m. rugsėjo 3 d. Parlamento Pirmininkas pateikė esminį klausimą, ar ši nuostata taip 
pat turi būti taikoma tuomet, kai yra tik vienas kandidatas ir viena numatyta vieta.

2011 m. birželio 15 d. Konstitucinių reikalų komitetas atsakė teigiamai:

„Jeigu reikia pakeisti vieną Parlamento pirmininko pavaduotoją ir yra tik vienas 
kandidatas, jis gali būti išrinktas dalyvaujantiems posėdyje balsu pritarus.
Pirmininkas turi teisę savo nuožiūra nuspręsti, ar rinkimai vyks pritarus, ar slaptu 
balsavimu. Išrinktas kandidatas eilės tvarka užima Parlamento pirmininko 
pavaduotojo, kurį jis pakeičia, vietą.“

Visas Parlamento Pirmininkui J. Buzekui skirtas raštas pridedamas prie šio darbo 
dokumento.

Šiame rašte minimi kiti Parlamento pirmininko pavaduotojų rinkimų aspektai, kuriuos 
Konstitucinių reikalų komitetas „aptars vėliau, kad būtų padarytas galimas Darbo tvarkos 
taisyklių pakeitimas“.

2. Klausimai, kuriuos reikia išnagrinėti

a) Ar turi būti apribota ar panaikinta Parlamento pirmininko teisė nustatyti 
Parlamento pirmininko pavaduotojų eilės tvarką?

Pagal Konstitucinių reikalų komiteto pateiktą Darbo tvarkos taisyklių 13 straipsnio 
1 dalies išaiškinimą, kai kandidatų padėtis vienoda ir yra laisvų darbo vietų, 
Parlamento pirmininkas gali pasiūlyti, kad kandidatai būtų išrinkti dalyvaujantiems 
posėdyje balsu pritarus arba kitu būdu – slaptu balsavimu, nurodytu Darbo tvarkos 
taisyklių 169 straipsnyje. Jeigu kandidatai išrenkami dalyvaujantiems posėdyje balsu 
pritarus, Parlamento pirmininkas taip pat turėtų priimti sprendimą dėl Parlamento 
pirmininko pavaduotojų eilės tvarkos (15 straipsnio 2 dalies antra pastraipa). 
Pareikštas susirūpinimas, kad tam tikrais atvejais tokiam Parlamento pirmininko 
sprendimui galėtų būti nepritarta vienbalsiai. Siekiant rasti išeitį iš šios padėties, būtų 
galima numatyti galimybę, kad tam tikras Parlamento narių skaičius arba frakcija 
iškeltų Parlamento pirmininko pasiūlytos eilės tvarkos klausimą arba paprasčiausiai 
panaikintų Pirmininko teisę nustatyti eilės tvarką ir paskui būtų rengiamas balsavimas.

Už rinkimus atsakinga tarnyba (Vadovybės generalinio direktorato Plenarinių 
posėdžių direktoratas), kuriai buvo pateikti klausimai dėl praktinių Parlamento 
pirmininko pavaduotojų rinkimų aspektų, pateikė šią informaciją: jeigu frakcijos 
susitaria dėl skiriamų asmenų, šie asmenys (paprastai jų būna keturiolika) renkami be 
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balsavimo, dalyvaujantiems posėdyje balsu pritarus. Paskui balsuojant nustatoma eilės 
tvarka. Taip yra dėl to, kad frakcijos susitaria dėl asmenų, bet niekada nesusitaria dėl 
eilės tvarkos. Tokiomis aplinkybėmis Parlamento pirmininkas nesinaudoja savo teise 
(numatyta teisiškai) nustatyti eilės tvarką. Jeigu frakcijos nesusitaria dėl asmenų, kurie 
turi būti išrinkti, arba yra nepriklausomų kandidatų, rengiamas balsavimas ir 
eiliškumas nustatomas pagal tai, kokia tvarka kandidatai išrinkti (Darbo tvarkos 
taisyklių 15 straipsnio 2 dalis).

Atsižvelgiant į tai, būtų galima Darbo tvarkos taisykles iš dalies pakeisti taip, kaip 
nurodyta toliau, siekiant jas suderinti su Parlamento praktika. 

Galiojantis tekstas Pakeitimas

15 straipsnis
Pirmininko pavaduotojų rinkimai

15 straipsnis
Pirmininko pavaduotojų rinkimai

2. Nepažeidžiant 18 straipsnio 1 dalies 
nuostatų, Parlamento pirmininko 
pavaduotojų eiliškumą lemia jų vieta pagal 
balsavimo rezultatus arba amžius, jeigu 
surinktas vienodas balsų skaičius.

2. Nepažeidžiant 18 straipsnio 1 dalies 
nuostatų, Parlamento pirmininko 
pavaduotojų eiliškumą lemia jų vieta pagal
balsavimo rezultatus arba amžius, jeigu 
surinktas vienodas balsų skaičius.

Jei rinkimai vyksta ne slaptu balsavimu, 
išrinktų pavaduotojų eiliškumas yra toks, 
kokia tvarka Parlamento pirmininkas 
perskaito jų pavardes.

Jei kandidatai išrenkami dalyvaujantiems 
posėdyje balsu pritarus, eiliškumas 
nustatomas slaptu balsavimu.

b) Ar turi būti keičiama Parlamento pirmininko pavaduotojų rinkimų tvarka?

Darbo tvarkos taisyklių 15 straipsnio 1 dalies pirmajame ir antrajame sakiniuose 
nustatyta, kad per pirmus du balsavimus išrenkami tik tie kandidatai, kurie surenka 
absoliučią balsavusiųjų balsų daugumą. Galima manyti, jog taip Darbo tvarkos 
taisyklėse išreiškiama mintis, kad Biuro narius turėtų remti kuo didesnė dauguma. 
Tačiau Darbo tvarkos taisyklėse nenustatytas mažiausias galiojančių balsų skaičius. 
Todėl galioja net asmenų, kurie balsavo tik už vieną kandidatą, balsavimo biuleteniai.

Taigi buvo išreikštas susirūpinimas, kad ši galimybė prieštarauja Darbo tvarkos 
taisyklių 15 straipsnio 1 dalies nuostatoms. Minima galimybė galėtų būti atmesta 
patvirtinus nuostatą, kad biuletenis galioja tik tuomet, kai balsuojama bent dėl pusės 
asmenų, nurodytų balsavimo biuletenyje.

Atsakinga tarnyba, kuriai buvo pateiktas ir šis klausimas, nurodė, kad balsuoti už 
vieną kandidatą nėra plačiai paplitusi praktika. Išnagrinėjus 2009 m. vykusių rinkimų 
rezultatus nustatyta, kad renkant Parlamento pirmininko pavaduotojus per pirmąjį 
balsavimą vidutiniškai balsuota už 6,23 asmenų iš keturiolikos, per antrąjį balsavimą –
už 4,61 asmenų iš vienuolikos, per trečiąjį balsavimą – už 4,84 asmenų iš vienuolikos. 
Absoliuti galiojančių balsų dauguma priklauso nuo narių, kurių balsavimo biuletenis 
galioja, skaičiaus (balsuojančių narių biuleteniai, atmetus sugadintus ir tuščius 
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biuletenius). Todėl šiai daugumai negali daryti įtakos tai, už kiek asmenų, numatytų 
balsavimo biuletenyje, balsuoja balsuojantysis.
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Tema: Darbo tvarkos taisyklių 13 ir 18 straipsnių (Parlamento pirmininko pavaduotojų 
rinkimai) išaiškinimas

Atsižvelgdamas į Jūsų 2010 m. rugsėjo 3 d. laišką, Konstitucinių reikalų komitetas, kuriam 
pirmininkauju, išnagrinėjo šį Jūsų iškeltą klausimą ir padarė išvadą, kad, kai yra tik vienas 
kandidatas į laisvą Parlamento pirmininko pavaduotojo vietą, jis gali būti išrinktas 
dalyvaujantiems posėdyje balsu pritarus.

Šią išvadą padarėme remdamiesi toliau nurodytais argumentais.

Jei reikia pakeisti Parlamento pirmininko pavaduotoją, kaip nustatyta 18 straipsnio 1 dalyje, 
„nauji rinkimai vyksta pirmiau nurodyta tvarka“.

„Pirmiau nurodyta tvarka“, kuri taikoma renkant Parlamento pirmininko pavaduotojus, yra 
išdėstyta 13 straipsnyje (Kandidatūros ir bendrosios nuostatos), 15 straipsnyje (Parlamento 
pirmininko pavaduotojų rinkimai) ir 17 straipsnyje (Kadencijos trukmė).

Darbo tvarkos taisyklių 15 straipsnio 1 dalyje aptariama Parlamento pirmininko pavaduotojų 
rinkimų tvarka, tačiau ši procedūra taikoma tik kelių Parlamento pirmininko pavaduotojų 
rinkimams, o ne vieno Parlamento pirmininko pavaduotojo rinkimams, kai yra laisva vieta.

15 straipsnio 2 dalyje reglamentuojamas išrinktų kandidatų eiliškumas tuo atveju, kai 
išrenkama daugiau nei vienas kandidatas. Šioje dalyje, pateikiant nuorodą į 18 straipsnio 1 
dalį, paaiškinama, kad atsiradus laisvai darbo vietai išrinkti Parlamento pirmininko 
pavaduotojai užima pirmesnio pirmininko pavaduotojo vietą, atsižvelgiant į jų vietą pagal 
balsavimo rezultatus. Tačiau straipsnyje nenurodoma, kokia rinkimų tvarka turi būti taikoma 
tuo atveju, kai yra vienas kandidatas į laisvą vietą.
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Todėl reikia remtis „bendrosiomis nuostatomis“, įtvirtintomis 13 straipsnyje. Pagal šio 
straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininko pavaduotojai renkami slaptu balsavimu. Išimtiniais 
atvejais, „kai kandidatūrų skaičius neviršija numatytų vietų skaičiaus“, kandidatai gali būti 
renkami be balsavimo, dalyvaujantiems posėdyje balsu pritarus. Ši sąlyga tenkinama, kai yra 
viena laisva vieta ir tik vienas kandidatas. Tačiau negalima sutikti, kad sąvoka „kandidatūrų 
skaičius“ reiškia, jog laisvai vietai užimti reikia daugiau nei vieno kandidato. Nors gramatiniu 
požiūriu terminas „skaičius“ visada reiškia daiktavardžio daugiskaitą, tačiau juo galima 
nurodyti ir vieną dalyką. Šią išvadą patvirtina termino variantai prancūzų ir vokiečių kalbomis 
(vok. Zahl der Kandidaten, pranc. le nombre des candidats). Be to, net atsižvelgiant į narių 
mažumos apsaugą, nėra jokio pagrindo netaikyti procedūros, kai kandidatai renkami 
dalyvaujantiems posėdyje balsu pritarus, nes mažumą sudarančios grupės, kaip visada, gali 
siūlyti savo kandidatus remdamosi 13 straipsnio 1 dalies trečiu sakiniu ir taip bus užkirstas 
kelias procedūrai, kai kandidatai renkami dalyvaujantiems posėdyje balsu pritarus.

Konstitucinių reikalų komitetas 2011 m. birželio 15 d. posėdyje vienbalsiai patvirtino1 šį 
Darbo tvarkos taisyklių 13 straipsnio 1 dalies išaiškinimą ir prašo pranešti apie tai 
Parlamentui per kitą mėnesinę sesiją pagal Darbo tvarkos taisyklių 211 straipsnio 3 dalį:

„Jeigu reikia pakeisti vieną Parlamento pirmininko pavaduotoją ir yra tik vienas kandidatas, 
jis gali būti išrinktas dalyvaujantiems posėdyje balsu pritarus. Pirmininkas turi teisę savo 
nuožiūra nuspręsti, ar rinkimai vyks balsu pritarus, ar slaptu balsavimu. Išrinktas kandidatas 
eilės tvarka užima Parlamento pirmininko pavaduotojo, kurį jis pakeičia, vietą.“

Konstitucinių reikalų komitetas kitus Parlamento pirmininko pavaduotojų rinkimų procedūros 
aspektus aptars vėliau, kad būtų padaryti galimi Darbo tvarkos taisyklių pakeitimai.

(mandagumo formuluotė ir parašas)

                                               
1 Balsavime dalyvavo šie Parlamento nariai:
Nariai: 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;
Pavaduojantys nariai: Elmar Brok, Marietta Giannakou, Anneli Jäätteenmäki


