
DT\904518LV.doc PE470.041v03-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Konstitucionālo jautājumu komiteja

6.6.2012

DARBA DOKUMENTS
par iespējamiem grozījumiem Reglamenta noteikumos par priekšsēdētāja 
vietnieku ievēlēšanu (13., 15., 17. pants un 18. panta 1. punkts)

Konstitucionālo jautājumu komiteja

Referents: Carlo Casini



PE470.041v03-00 2/5 DT\904518LV.doc

LV

1. Atgādinājums

Reglamentā ir paredzēts, ka

„Parlamenta priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietniekus un kvestorus ievēlē aizklātā 
balsošanā (..). Tomēr, ja izvirzīto kandidātu skaits nepārsniedz brīvo vietu 
skaitu, kandidātus var ievēlēt ar aklamāciju.” (13. panta 1. punkts)

2010. gada 3. septembrī priekšsēdētājs būtībā uzdeva jautājumu, vai minētā norma ir 
jāpiemēro tādā pašā veidā, ja ir tikai viens kandidāts un viens brīvais amats.

2011. gada 15. jūnijā mūsu komiteja atbildēja apstiprinoši, sakot:

„Ja jāaizstāj viens priekšsēdētāja vietnieks un ja ir tikai viens kandidāts, viņu var 
ievēlēt ar aklamāciju. Priekšsēdētājam ir rīcības brīvība nolemt, vai ievēlēšana 
notiek ar aklamāciju vai aizklātā balsošanā. Ievēlētais kandidāts hierarhiskā 
secībā stājas tā priekšsēdētāja vietnieka vietā, ko viņš aizstāj.”

Pilns priekšsēdētājam Jerzy Buzek nosūtītās vēstules teksts ir pievienots šim darba 
dokumentam.

Minētajā vēstulē ir norādīti vēl citi aspekti attiecībā uz priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšanu, 
pie kuriem mūsu komiteja „atgriezīsies turpmāk ar mērķi izdarīt iespējamus grozījumus 
Reglamentā”.

2. Izskatāmie jautājumi

a) Vai priekšsēdētāja rīcības brīvībai attiecībā uz priekšsēdētāja vietnieku 
hierarhisko secību jābūt ierobežotai vai tā vispār jāatceļ?

Saskaņā ar AFCO komitejas sniegto Reglamenta 13. panta 1. punkta interpretāciju 
situācijā, kad ir vienāds kandidātu un brīvo amatu skaits, priekšsēdētājs var sākt 
ievēlēšanu ar aklamāciju vai arī aizklātā balsošanā, kā noteikts Reglamenta 169. pantā.
Gadījumā, kad kandidāti tiek ievēlēti ar aklamāciju, priekšsēdētājam vienlaikus būtu 
jālemj par priekšsēdētāja vietnieku hierarhisko secību (15. panta 2. punkta otrā daļa).
Ir paustas bažas, ka šāds priekšsēdētāja lēmums atsevišķos gadījumos varētu radīt 
nevienprātību. Lai novērstu šo situāciju, varētu paredzēt iespēju noteiktam deputātu 
skaitam vai politiskajai grupai apšaubīt priekšsēdētāja ierosināto hierarhisko secību vai 
vispār atcelt priekšsēdētāja tiesības noteikt šo secību, kā rezultātā būtu jānotiek 
balsošanai.

Par vēlēšanām atbildīgais dienests (Prezidentūras ģenerāldirektorāta Plenārsēžu 
direktorāts), kad tam uzdeva jautājumu par priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšanas 
praktiskajiem aspektiem, sniedza šādu informāciju: ja politiskās grupas ir vienojušās 
par izvirzāmajām personām, šīs personas (parasti — 14) tiek ievēlētas ar aklamāciju.
Hierarhisko secību pēc tam nosaka balsojot. Ir taisnība — iespējams, ka politiskās 
grupas panāk vienošanos par personām, bet nekad par hierarhisko secību. Šādā 
situācijā priekšsēdētājs atturas izmantot savas (juridiski spēkā esošās) privilēģijas 
noteikt hierarhisko secību. Ja politiskās grupas nevienojas par ievēlamām personām 
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vai ja ir „neatkarīgas” kandidatūras, notiek balsošana un priekšsēdētāja vietnieku 
hierarhisko secību nosaka par viņiem nodoto balsu skaits (Reglamenta 15. panta 
2. punkts).

Pamatojoties uz šo argumentāciju, varētu paredzēt šādus grozījumus Reglamentā, lai 
Reglamentu saskaņotu ar Parlamenta praksi un atrisināt neskaidrību, uz ko deputāti 
norādījuši.

Spēkā esošais teksts Grozījums

15. pants
Priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšana

15. pants
Priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšana

2. Ņemot vērā 18. panta 1. punkta 
noteikumus, priekšsēdētāja vietnieku 
hierarhisko secību nosaka par viņiem 
nodoto balsu skaits; ja balsu skaits ir 
vienāds, to nosaka vecums.

2. Ņemot vērā 18. panta 1. punkta 
noteikumus, priekšsēdētāja vietnieku 
hierarhisko secību nosaka par viņiem 
nodoto balsu skaits; ja balsu skaits ir 
vienāds, to nosaka vecums.

Ja ievēlēšana nenotiek aizklātā balsošanā, 
hierarhisko secību atbilst secībai, kādā 
Parlamenta priekšsēdētājs nosauc 
priekšsēdētāja vietniekus.

Ja ievēlēšana notiek ar aklamāciju, rīko 
aizklātu balsošanu, lai noteiktu 
hierarhisko secību.

b) Vai ir jāgroza priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšanas veids?

Reglamenta 15. panta 1. punkta 1. un 2. teikums paredz, ka pirmajās divās kārtās tiek 
ievēlēti tikai tie kandidāti, kas saņem absolūtu nodoto balsu vairākumu. Var uzskatīt, 
ka Reglamentā tādējādi pausta ideja, ka Prezidija locekļus vajadzētu atbalstīt pēc 
iespējas lielākam vairākumam. Tomēr Reglaments neparedz minimālo nodoto balsu 
skaitu. Tas nozīmē, ka ir derīgas pat to balsotāju vēlēšanu zīmes, kuri balsojuši tikai 
par vienu kandidātu.

Tādējādi ir paustas bažas, ka šī iespēja ir pretrunā Reglamenta 15. panta 1. punkta 
būtību. Tādu iespēju varētu izslēgt, nosakot, ka vēlēšanu zīme ir derīga tikai tad, ja 
izmantota vismaz puse vēlēšanu zīmē ietverto balsu.

Jautāts arī par šo aspektu, kompetentais dienests sniedza šādu informāciju: balsošana 
par vienu kandidātu nav izplatīta prakse. Pēdējo vēlēšanu 2009. gadā rezultātu analīze 
parādīja, ka priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšanas pirmajā kārtā vidēji tikušas 
izmantotas 6,23 balsis (no 14), otrajā kārtā — 4,61 balss (no 11) un trešajā kārtā —
4,84 balsis (no 11). Absolūtais nodoto balsu vairākums ir atkarīgs no to deputātu 
skaita, kuri ir balsojuši likumīgi (t. i., balsojušie deputāti mīnus nederīgās vēlēšanu 
zīmes un atturēšanās gadījumi). Tātad to nevar ietekmēt fakts, ka viens balsotājs 
izmanto vairāk vai mazāk vēlēšanu zīmē paredzēto balsu.
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Godātais priekšsēdētāj!

Temats: Reglamenta 13. un 18. panta interpretācija — priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšana

Pēc Jūsu 2010. gada 3. septembra vēstules saņemšanas Konstitucionālo lietu komiteja, kuru 
man ir tas gods pārstāvēt, ir izskatījusi Jūsu izvirzīto jautājumu un nonākusi pie secinājuma, 
ka gadījumā, ja jāaizstāj viens priekšsēdētāja vietnieks un ja ir tikai viens kandidāts, viņu var 
ievēlēt ar aklamāciju.

Šo secinājumu esam pieņēmuši, pamatojoties uz turpmāk izklāstītajiem apsvērumiem.

Ja ir jāaizstāj priekšsēdētāja vietnieks, saskaņā ar 18. panta 1. punkta pirmo daļu ?viņu ievēlē 
saskaņā ar iepriekš aprakstītajiem noteikumiem”.

Piemērojamie ?iepriekš aprakstītie noteikumi”, kas attiecas uz priekšsēdētāja vietniekiem, ir 
13. pants „Kandidātu izvirzīšana un vispārīgie noteikumi”, 15. pants „Priekšsēdētāja vietnieku 
ievēlēšana・un 17. pants Бmata pilnvaru laiks・

15. panta 1. punkts attiecas uz priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšanu, bet tajā apskatīta tikai 
vairāku priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšana, nevis tikai viena priekšsēdētāja vietnieka 
ievēlēšana, kuram jāaizpilda brīvā vieta.

15. panta 2. punkts attiecas uz ievēlēto kandidātu hierarhisko secību, ja ir ievēlēts vairāk nekā 
viens kandidāts. Ņemot vērā 18. panta 1. punktu, ir paskaidrots, ka priekšsēdētāja vietnieki, 
kas ievēlēti, lai aizpildītu brīvās vietas, ieņem sava priekšgājēja vietu par viņiem nodoto balsu 
skaita secībā. Tomēr šajāpantā nav noteikta piemērojamā vēlēšanu kārtība, ja uz brīvo vietu ir 
tikai viens kandidāts.
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Attiecīgi jāpiemēro 13. pantā noteiktie vispārīgie noteikumi. Saskaņā ar šā panta 1. punktu 
parasti priekšsēdētāja vietniekus ievēlē aizklātā balsošanā. Izņēmuma kārtā kandidātus var 
ievēlēt ar aklamāciju, „ja izvirzīto kandidātu skaits nepārsniedz brīvo vietu skaitu”. Šis 
nosacījums ir izpildīts, ja ir viena brīva vieta un tikai viens kandidāts. Varētu iebilst, ka 
termins „kandidātu skaits” norāda, ka jābūt vairāk nekā vienam kandidātam. Tomēr vārds 
„skaits” gramatiski vienmēr attiecas uz daudzskaitli, bet tam ir nozīme arī attiecībā uz skaitli 
viens. Franču un vācu valodas versijas apstiprina šo secinājumu („Zahl der Kandidaten・ le 

nombre des candidats・. Arī no mazākuma aizsardzības viedokļa nav iemesla izslēgt 
mazākuma grupas no kandidātu izvirzīšanas ievēlēšanai ar aklamāciju, kas saskaņā ar 
13. panta 1. punkta trešo teikumu tām netiek pieļauta.

Konstitucionālo lietu komiteja 2011. gada 15. jūnija sanāksmē vienbalsīgi1 ir pieņēmusi šādu 
Reglamenta 13. panta 1. punkta interpretāciju un lūdz Jūs par to informēt Parlamentu 
nākamajā sesijā saskaņā ar Reglamenta 211. panta 3. punktu:

„Ja jāaizstāj viens priekšsēdētāja vietnieks un ja ir tikai viens kandidāts, viņu var ievēlēt ar 
aklamāciju. Priekšsēdētājam ir rīcības brīvība nolemt, vai ievēlēšana notiek ar aklamāciju vai 
aizklātā balsošanā. Ievēlētais kandidāts hierarhiskā secībā stājas tā priekšsēdētāja vietnieka 
vietā, ko viņš aizstāj.?

Konstitucionālo lietu komiteja turpmāk izskatīs citus priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšanas 
procedūras aspektus, ņemot vērā iespējamus grozījumus Reglamentā.

(pieklājības frāze un paraksts)

                                               
1 Vēlēšanās piedalījās šādi deputāti:
Deputāti: 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.
Aizstājēji: Elmar Brok, Marietta Giannakou, Anneli Jäätteenmäki.


