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

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Spraw Konstytucyjnych

06.06.2012

DOKUMENT ROBOCZY
w sprawie ewentualnej zmiany przepisów Regulaminu dotyczących wyboru 
wiceprzewodniczących (artykuły 13, 15, 17 i art. 18 ust. 1)

Komisja Spraw Konstytucyjnych

Sprawozdawca: Carlo Casini



PE470.041v03-00 2/6 DT\904518PL.doc

PL

1. Sprawozdawca:

Carlo Casini

Dla przypomnienia W Regulaminie przewidziano, że: „Przewodniczący, 
wiceprzewodniczący i kwestorzy są wybierani w głosowaniu tajnym (...) 
Jednakże jeżeli liczba kandydatur nie przekracza liczby miejsc do 
obsadzenia, kandydaci mogą być wybrani przez aklamację” (art. 13 ust. 1).

Dnia 3 września 2010 r. przewodniczący sformułował pytanie merytoryczne dotyczące 
tego, czy przepis ten należy stosować w taki sam sposób w przypadku, gdy jest tylko jeden 
kandydat i jedno miejsce do obsadzenia.

Dnia 15 czerwca 2011 r. nasza komisja udzieliła następującej odpowiedzi twierdzącej:

„Jeżeli ma zostać zastąpiony tylko jeden wiceprzewodniczący, a istnieje tylko 
jeden kandydat, może on zostać wybrany przez aklamację. Przewodniczący ma 
prawo decydowania, czy wybór nastąpi przez aklamację czy w głosowaniu tajnym. 
Nowo wybrany wiceprzewodniczący zajmie w porządku pierwszeństwa miejsce 
wiceprzewodniczącego, którego zastępuje”.

Pełna treść pisma skierowanego do przewodniczącego Jerzego Buzka jest załączona do 
niniejszego dokumentu roboczego.

W piśmie tym przywołano też inne aspekty wyboru wiceprzewodniczących, do których 
nasza komisja „powróci później w celu ewentualnej zmiany Regulaminu”.

2. Kwestie do rozpatrzenia

a) Czy należy ograniczyć lub znieść przysługujące Przewodniczącemu prawo 
decydowania o porządku pierwszeństwa wiceprzewodniczących?

Zgodnie z interpretacją art. 13 ust. 1 Regulaminu przedstawioną przez komisję AFCO, 
w przypadku równej liczby kandydatów i wolnych stanowisk Przewodniczący może 
przeprowadzić wybór przez aklamację lub, w ramach alternatywy, wybór 
w głosowaniu tajnym, o którym mowa w art. 169 Regulaminu. W przypadku wyboru 
przez aklamację do Przewodniczącego należy jednocześnie decyzja dotycząca 
porządku pierwszeństwa wiceprzewodniczących (art. 15 ust. 2 akapit 2). Wyrażono 
zaniepokojenie w związku z tym, że określanie tego porządku przez 
Przewodniczącego mogłoby w niektórych przypadkach nie spotkać się z jednomyślną 
zgodą. W celu zaradzenia tej sytuacji można przewidzieć możliwość 
zakwestionowania przez pewną liczbę posłów lub grupę polityczną porządku 
pierwszeństwa zaproponowanego przez przewodniczącego lub całkowicie znieść 
uprawnienia przewodniczącego w zakresie ustalania porządku pierwszeństwa, co 
byłoby równoznaczne z koniecznością przeprowadzenia głosowania.

W odpowiedzi na pytanie o aspekty praktyczne wyborów wiceprzewodniczących, 
dział odpowiedzialny za wybory (Dyrekcja Generalna ds. Urzędu Przewodniczącego, 
Dyrekcja ds. Posiedzeń Plenarnych) udzielił następujących informacji: w przypadku, 
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gdy między grupami politycznymi istnieje porozumienie co do tego, które osoby 
należy powołać, osoby te (zazwyczaj 14) są wybierane przez aklamację. Porządek
pierwszeństwa jest następnie określany w drodze głosowania. Dzieje się tak ze 
względu na to, że grupy polityczne osiągają czasem porozumienie w odniesieniu do 
osób, nigdy jednak nie osiągają go w odniesieniu do porządku pierwszeństwa. W tego 
rodzaju sytuacji Przewodniczący powstrzymuje się od korzystania z przywileju 
(przysługującego mu na mocy prawa) dotyczącego ustalenia porządku pierwszeństwa. 
Jeżeli grupy polityczne nie osiągną porozumienia co do osób, jakie należy wybrać, lub 
w przypadku istnienia kandydatur niezależnych, przeprowadzane jest głosowanie, 
a porządek pierwszeństwa ustalany jest według kolejności, w jakiej kandydaci zostali 
wybrani (art. 15 ust. 2 Regulaminu).

Na podstawie tych argumentów, można rozważyć następującą zmianę Regulaminu, 
mającą na celu dostosowanie go do praktyki stosowanej przez Parlament i udzielenie 
odpowiedzi na zgłoszone uwagi: 

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 15
Wybór wiceprzewodniczących

Artykuł 15
Wybór wiceprzewodniczących

2. Z zastrzeżeniem postanowień art. 18 ust. 
1 porządek pierwszeństwa 
wiceprzewodniczących ustalany jest według 
kolejności, w jakiej zostali wybrani, 
a w przypadku równej ilości głosów, 
według starszeństwa.

2. Z zastrzeżeniem postanowień art. 18 ust. 
1 porządek pierwszeństwa 
wiceprzewodniczących ustalany jest według 
kolejności, w jakiej zostali wybrani, 
a w przypadku równej ilości głosów, 
według starszeństwa.

Jeśli wybory nie odbywały się w 
głosowaniu tajnym, porządek 
pierwszeństwa odpowiada kolejności 
wyczytania przez Przewodniczącego.

Jeśli wybór został dokonany przez 
aklamację, przeprowadzane jest 
głosowanie tajne w celu ustalenia 
porządku pierwszeństwa.

b) Czy należy zmienić sposób wyboru wiceprzewodniczących?

W art. 15 ust. 1 w pierwszym i drugim zdaniu przewidziano, że w pierwszych dwóch 
turach wybrani zostają jedynie kandydaci, którzy otrzymali bezwzględną większość 
oddanych głosów. Można uznać, że w Regulaminie wyrażono w ten sposób ideę, 
zgodnie z którą członkowie Prezydium powinni mieć poparcie możliwie 
najpoważniejszej większości. W Regulaminie nie przewidziano jednak minimalnej 
liczby oddanych głosów. Tym samym karty do głosowania są ważne nawet 
w przypadku głosujących, którzy głosowali jedynie na jednego kandydata.

W związku z tym wyrażono zaniepokojenie ze względu na to, że możliwość 
głosowania tylko na jednego kandydata jest sprzeczna z sensem art. 15 ust. 1 
Regulaminu. Możliwe byłoby wykluczenie powyższej możliwości poprzez 
wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym ważne byłyby tylko karty do głosowania, 
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za pomocą których oddano głos na przynajmniej połowę kandydatów wymienionych 
w karcie.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące także tej kwestii, właściwy dział udzielił 
następujących informacji: głosowanie na tylko jednego kandydata nie jest 
rozpowszechnioną praktyką. Z analizy wyników ostatnich wyborów w 2009 r. wynika, 
że podczas wyborów wiceprzewodniczących w pierwszej turze oddano średnio 
6,23 głosu (na 14), w drugiej turze – 4,61 głosu (na 11), a w trzeciej turze – 4,84 głosu 
(na 11). Bezwzględna większość oddanych głosów zależy od liczby posłów, którzy 
oddali ważne głosy (to jest liczby posłów głosujących pomniejszonej o liczbę głosów 
nieważnych i liczbę posłów, którzy wstrzymali się od głosu). Fakt, że dany głosujący 
oddał głos na więcej lub mniej kandydatów przewidzianych w karcie do głosowania 
nie może zatem mieć wpływu na tę większość.
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Przewodniczący

Nr ref.: D(2011)31044
Nr ref.: 309879
15.06.2011

Jerzy BUZEK
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
Rue Wiertz
1047 Bruksela

Szanowny Panie Przewodniczący!

Dotyczy: Wykładni art. 13 i 18 Regulaminu - wybór wiceprzewodniczących

Po otrzymaniu Pańskiego pisma z dnia 3 września 2010 r. Komisja Spraw Konstytucyjnych, 
której mam zaszczyt przewodzić, przeanalizowała podniesioną w nim kwestię i doszła do 
wniosku, że w przypadku, w którym kandydat na zwolnione miejsce wiceprzewodniczącego 
jest tylko jeden, może zostać wybrany przez aklamację.

Powyższy wniosek został sformułowany na podstawie poniższej analizy.

W przypadku wakującego miejsca wiceprzewodniczącego, zgodnie z art. 18 ust. 1 akapit 
pierwszy, „przystępuje się do wyboru ich następców, zgodnie z powyższymi 
postanowieniami”.

Mające zastosowanie „powyższe postanowienia” dotyczące wiceprzewodniczących odnoszą 
się do postanowień art. 13 „Kandydatury i przepisy ogólne”, art. 15 „Wybór 
wiceprzewodniczących” oraz do art. 17 „Kadencje”.

Artykuł 15 ust. 1 dotyczy wyboru wiceprzewodniczących, ale wyłącznie wyboru szeregu 
wiceprzewodniczących, a nie tylko jednego wiceprzewodniczącego w celu obsadzenia 
zwolnionego miejsca.

Art. 15 ust. 2 dotyczy porządku pierwszeństwa wybranych kandydatów w przypadku, 
w którym wybrano kilku kandydatów. Nawiązując do art. 18 ust. 1 wyjaśnia się, że wybrani 
wiceprzewodniczący zajmują miejsce zwolnione przez swojego poprzednika według 
kolejności, w jakiej zostali wybrani. W artykule nie ma jednak mowy o sposobie 
przeprowadzenia wyboru w przypadku, w którym jest jeden kandydat na jedno miejsce.



PE470.041v03-00 6/6 DT\904518PL.doc

PL

W rezultacie w grę wchodzą „przepisy ogólne” art. 13. Zgodnie z pierwszym ustępem tego 
artykułu wiceprzewodniczący zwykle są wybierani w głosowaniu tajnym. Wyjątkowo mogą 
być wybrani przez aklamację, „jeżeli liczba kandydatur nie przekracza liczby miejsc do 
obsadzenia”. Powyższy warunek zostaje spełniony w przypadku, w którym jest jedno 
wakujące miejsce i jedna kandydatura. Można by wysunąć zastrzeżenie, że sformułowanie 
„liczba kandydatur” oznacza, że musi być więcej kandydatur niż jedna. Termin „liczba” 
gramatycznie odnosi się zawsze do rzeczownika w liczbie mnogiej, ale ma sens również w 
odniesieniu do liczby jeden. Wersje w języku francuskim i niemieckim zawierają 
potwierdzenie takiego wniosku („Zahl der Kandidaten”, „le nombre des candidats”). Również 
z punktu widzenia ochrony mniejszości nie istnieje powód, aby wyłączyć wybór przez 
aklamację, ponieważ grupy stanowiące mniejszość mogą, jak zawsze, wyznaczać własnych 
kandydatów zgodnie z art. 13 ust. 1 zdanie trzecie, uniemożliwiając w ten sposób wybór przez 
aklamację.

Komisja Spraw Konstytucyjnych, na swoim posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2011 r., przyjęła 
zatem jednogłośnie1 następującą wykładnię art. 13 ust. 1 Regulaminu oraz zwraca się o 
przekazanie jej do wiadomości Parlamentu w trakcie najbliższej sesji miesięcznej, zgodnie z 
art. 211 ust. 3 Regulaminu:

„Jeżeli ma zostać zastąpiony tylko jeden wiceprzewodniczący, a istnieje tylko jeden kandydat, 
może on zostać wybrany przez aklamację. Przewodniczący ma prawo decydowania, czy 
wybór nastąpi przez aklamację czy w głosowaniu tajnym. Nowo wybrany 
wiceprzewodniczący zajmie w porządku pierwszeństwa miejsce wiceprzewodniczącego, 
którego zastępuje”.

W późniejszym terminie Komisja Spraw Konstytucyjnych przeanalizuje inne aspekty 
procedury wyboru wiceprzewodniczących, mając na uwadze możliwą zmianę Regulaminu.

(formuła grzecznościowa i podpis)

                                               
1 Głos oddali następujący posłowie:
Członkowie: 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;
Zastępcy: Elmar Brok, Marietta Giannakou, Anneli Jäätteenmäki.


