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1. Context

Regulamentul de procedură prevede următoarele:

„Președintele, vicepreședinții și chestorii sunt aleși prin vot secret. [...] Cu toate 
acestea, în cazul în care numărul de candidaturi nu depășește numărul de 
locuri care urmează a fi ocupate, candidații pot fi aleși prin aclamare.” 
[articolul 13 alineatul (1)]

La 3.9.2010, Președintele a întrebat, în esență, dacă această dispoziție trebuie aplicată în 
același mod în situația în care nu există decât un singur candidat și un singur loc care 
urmează a fi ocupat.

Comisia noastră a răspuns afirmativ, la data de 15.6.2011, după cum urmează:

„Dacă trebuie înlocuit un singur vicepreședinte și există doar un singur candidat, 
acesta poate fi ales prin aclamare. Președintele dispune de puterea discreționară 
de a decide dacă alegerea se desfășoară prin aclamare sau prin vot secret. 
Candidatul ales ia locul vicepreședintelui pe care îl înlocuiește, în ordinea 
precedenței.”

Scrisoarea integrală adresată dlui Președinte Buzek este anexată la prezentul document de 
lucru.

În această scrisoare sunt menționate și alte aspecte privind alegerea vicepreședinților, 
asupra cărora comisia „va reveni ulterior, în vederea unei eventuale modificări a 
Regulamentului de procedură”.

2. Aspecte supuse analizei

a) Puterea discreționară a Președintelui în ceea ce privește ordinea precedenței 
vicepreședinților trebuie să fie limitată sau suprimată?

Conform interpretării date de Comisia AFCO articolului 13 alineatul (1) din 
Regulamentul de procedură, Președintele poate, în situația unui număr egal de 
candidați cu cel de posturi vacante, să recurgă la alegerea prin aclamare, ca alternativă 
la votul secret, după cum prevede articolul 169 din Regulamentul de procedură. În 
cazul alegerii prin aclamare, Președintelui i-ar reveni și decizia asupra ordinii 
precedenței vicepreședinților (articolul 15 alineatul (2) teza a doua). A fost semnalată, 
însă, posibilitatea ca o astfel de hotărâre a președintelui să nu fie acceptată în 
unanimitate. Pentru remedierea acestei situații, ar putea fi prevăzută posibilitatea ca un 
anumit număr de deputați sau un grup politic să conteste ordinea de precedență
propusă de Președinte sau, pur și simplu, suprimarea puterii președintelui de a stabili 
ordinea de precedență, cu consecința că s-ar impune un vot.

Consultat în privința aspectelor practice ale alegerilor vicepreședinților, serviciul 
responsabil cu alegerile (DG Președinție, Direcția Ședințe plenare) a oferit următoarele 
informații: atunci când există un acord între grupurile politice în privința persoanelor 
care urmează a fi numite, alegerea acestor persoane (în mod normal 14) are loc prin 
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aclamare. Ordinea precedenței este apoi hotărâtă prin vot. Motivul este acela că 
grupurile politice ajung în cele din urmă la un acord în privința persoanelor, însă 
niciodată în ceea ce privește ordinea precedenței. Într-o astfel de situație, Președintele 
se abține de la utilizarea prerogativei sale (care există din punct de vedere juridic) de a 
stabili ordinea precedenței. Dacă grupurile politice nu ajung la un acord în privința 
persoanelor care urmează a fi alese sau dacă există candidați „independenți”, se 
procedează la vot, iar ordinea precedenței este stabilită în funcție de ordinea în care au 
fost aleși candidații (articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul de procedură).

Pe baza acestui raționament, s-ar putea avea în vedere o modificare a Regulamentului 
după cum urmează, pentru a-l armoniza cu practica Parlamentului și pentru a răspunde 
preocupărilor semnalate. 

Textul în vigoare Amendamentul

Articolul 15
Alegerea vicepreședinților

Articolul 15
Alegerea vicepreședinților

2. Sub rezerva dispozițiilor articolului 18 
alineatul (1), ordinea precedenței 
vicepreședinților se stabilește în funcție de 
ordinea în care au fost aleși și, în caz de 
egalitate de voturi, în funcție de vârstă.

2. Sub rezerva dispozițiilor articolului 18 
alineatul (1), ordinea precedenței 
vicepreședinților se stabilește în funcție de 
ordinea în care au fost aleși și, în caz de 
egalitate de voturi, în funcție de vârstă.

În cazul în care alegerea nu are loc în urma 
unui vot secret, ordinea precedenței 
corespunde ordinii în care sunt prezentați 
de Președinte.

În cazul în care alegerea are loc prin 
aclamare, ordinea precedenței se stabilește 
prin vot secret.

b) Modalitatea de alegere a vicepreședinților trebuie modificată?

Regulamentul de procedură prevede la articolul 15 alineatul (1) prima și a doua teză 
că, în primele două tururi, nu sunt aleși decât candidații care întrunesc majoritatea 
absolută a voturilor exprimate. Se poate considera că Regulamentul de procedură 
exprimă astfel ideea că membrii Biroului ar trebui să fie susținuți de o majoritate cât 
mai largă. Cu toate acestea, regulamentul nu prevede un număr minim de voturi 
exprimate. Astfel, sunt valabile chiar și buletinele de vot ale votanților care au votat 
pentru un singur candidat.

De asemenea, s-a menționat faptul că această situație ar putea contraveni articolului 15 
alineatul (1) din Regulamentul de procedură, ea putând fi evitată prin introducerea 
unei dispoziții conform căreia un buletin este valabil doar atunci când s-au utilizat cel 
puțin jumătate din voturile pe care le presupune buletinul de vot.

Fiind consultat și în privința acestui punct, serviciul competent a furnizat următoarele 
informații: votarea pentru un singur candidat nu este o practică răspândită. O analiză a 
rezultatelor ultimelor alegeri din 2009 a arătat că au fost utilizate în medie la alegerea 
vicepreședinților în primul tur: 6,23 de voturi (din 14), în al doilea tur: 4,61 de voturi 
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(din 11), iar în al treilea tur: 4,84 de voturi (din 11). Majoritatea absolută a voturilor 
exprimate depinde de numărul de deputați al căror vor a fost valabil (= deputați care 
au votat minus voturile nule și abținerile). Deci, aceasta nu poate fi influențată de 
faptul că un votant utilizează mai mult sau mai puțin voturile prevăzute pe buletinul 
său de vot.
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ANEXĂ

Comisia pentru afaceri constituționale
Președintele

Ref.: D(2011)31044
Ref.: 309879
15.06.2011

Dlui Jerzy BUZEK
Președinte al Parlamentului European
Rue Wiertz
1047 Bruxelles

Stimate domnule Președinte,

Ref.: Interpretarea articolelor 13 și 18 din Regulamentul de procedură al Parlamentului 
European, alegerea vicepreședinților

În urma scrisorii dumneavoastră din 3 septembrie 2010, Comisia pentru afaceri 
constituționale, pe care am onoarea să o prezidez, a examinat problema ridicată de 
dumneavoastră și a ajuns la concluzia că, atunci când există un singur candidat pentru 
ocuparea unui post vacant de vicepreședinte, acesta poate fi ales prin aclamare.

Am ajuns la această concluzie pe baza următorul raționament:

Atunci când un vicepreședinte trebuie înlocuit în conformitate cu articolul 18 alineatul (1), „se 
procedează la alegerea supleantului în conformitate cu dispozițiile de mai sus”.

„Dispozițiile de mai sus” aplicabile și pertinente în cazul vicepreședinților se referă la 
articolul 13 „Candidaturi și dispoziții generale”, la articolul 15 „Alegerea vicepreședinților” și 
la articolul 17 „Durata mandatelor”.

Articolul 15 alineatul (1) se referă la alegerea vicepreședinților, însă tratează exclusiv alegerea 
mai multor vicepreședinți, și nu alegerea unui singur vicepreședinte pentru a ocupa un singur 
post vacant.

Articolul 15 alineatul (2) se referă la ordinea precedenței candidaților aleși, în cazul în care au 
fost aleși mai mulți candidați. Făcând referire la articolul 18 alineatul (1), acesta clarifică 
faptul că vicepreședinții aleși pentru a ocupa un post vacant iau locul predecesorului în 
ordinea în care au fost aleși. Însă, articolul nu menționează care este modalitate de alegere 
care trebuie aplicată în situația în care există o candidatură unică pentru un singur post.
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Prin urmare, intră în joc „Dispozițiile generale” de la articolul 13. În temeiul primului alineat 
al acestui articol, de obicei, vicepreședinții sunt aleși prin vot secret. În situații excepționale, 
pot fi aleși prin aclamare, „în cazul în care numărul de candidaturi nu depășește numărul de 
locuri care urmează a fi ocupate”. Această condiție este îndeplinită atunci când există un loc 
vacant și o singură candidatură. Cu toate acestea, s-ar putea obiecta faptul că expresia 
„numărul de candidaturi” indică necesitatea existenței mai multor candidaturi. Totuși, din 
punct de vedere gramatical, cuvântul „număr” se referă întotdeauna la un substantiv la plural 
și are sens și dacă face referire la numărul unu. Versiunile în limbile franceză și germană 
susțin această concluzie („Zahl der Kandidaten”, „le nombre des candidats”). Chiar și din 
punctul de vedere al protecției minorității, nu există niciun motiv pentru a exclude un vot prin 
aclamare, deoarece grupurile minoritare pot desemna, ca întotdeauna, candidații proprii, în 
conformitate cu articolul 13 alineatul (1) a treia teză, împiedicând astfel o alegere prin 
aclamare.

În cadrul reuniunii sale din 15 iunie 2011, Comisia pentru afaceri constituționale a adoptat în 
unanimitate1 următoarea interpretare a articolului 13 alineatul (1) din Regulamentul de 
procedură și vă adresează rugămintea de a informa Parlamentul în cursul perioadei de sesiune 
următoare, în conformitate cu articolul 211 alineatul (3) din Regulamentul de procedură:

„Dacă trebuie înlocuit un singur vicepreședinte și dacă există un singur candidat, acesta poate 
fi ales prin aclamare. Președintele dispune de puterea discreționară de a decide dacă alegerea 
se desfășoară prin aclamare sau prin vot secret. Candidatul ales ocupă, în ordinea precedenței, 
postul vicepreședintelui pe care îl înlocuiește.”

Comisia pentru afaceri constituționale va reveni la o dată ulterioară asupra altor aspecte 
referitoare la procedura de alegere a vicepreședinților, în vederea unei posibile modificări a 
Regulamentului de procedură.

(formulă de încheiere și semnătura)

                                               
1 Următorii deputați au participat la votare:
Membri: 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;
Membri supleanți: Elmar Brok, Marietta Giannakou, Anneli Jäätteenmäki


