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1. Spravodajca:

V rokovacom poriadku sa stanovuje, že:

„Predseda, podpredsedovia a kvestori sú volení v tajnom hlasovaní (...). Ak počet 
kandidátov neprevyšuje počet funkcií, ktoré sa majú obsadiť, môžu byť kandidáti 
zvolení aklamáciou.“  (článok 13 ods. 1)

Dňa 3.9.2011 sa predseda pýtal, či sa toto ustanovenie musí uplatňovať rovnakým 
spôsobom aj v prípade, že je len jeden kandidát a ide o obsadenie jedného miesta.

Náš výbor odpovedal 15.6.2011 kladne, a to takto:

„Ak má byť nahradený len jeden podpredseda a je len jeden kandidát, tento môže 
byť zvolený aklamáciou. Predseda má právomoc rozhodnúť, či sa voľba bude 
konať aklamáciou alebo tajným hlasovaním. Zvolený kandidát zastáva 
v hierarchii podpredsedov rovnaké postavenie ako podpredseda, ktorého 
nahrádza.“

Celý list adresovaný predsedovi Buzekovi je uvedený v prílohe tohto pracovného 
dokumentu.

V tomto liste sa uvádzajú ďalšie aspekty voľby podpredsedov, ktorými sa bude náš výbor 
„neskôr zaoberať vzhľadom na prípadnú zmenu rokovacieho poriadku“.

2. Otázky na preskúmanie

a) Má mať obmedziť alebo zrušiť právomoc predsedu, pokiaľ ide o hierarchiu 
podpredsedov?

Podľa výkladu článku 13 ods. 1 rokovacieho poriadku zo strany Výboru pre ústavné 
veci teda predseda môže v prípade, že sa počet kandidátov rovná počtu voľných miest, 
pristúpiť k voľbe aklamáciou alebo alternatívne k voľbe tajným hlasovaním tak, ako sa 
uvádza v článku 169 rokovacieho poriadku. V prípade voľby aklamáciou predseda 
rozhoduje zároveň o hierarchii podpredsedov (článok 15 ods. 2 druhý riadok). Bola 
vyslovená obava, že takéto určenie zo strany predsedu by nemuselo byť vždy prijaté 
jednomyseľne. Túto situáciu by mohla napraviť možnosť, aby určitý počet poslancov 
alebo politická skupina spochybnila hierarchiu navrhnutú predsedom alebo aby sa 
zrušila právomoc predsedu určovať hierarchiu, v dôsledku čoho by bolo nutné 
pristúpiť k hlasovaniu.

Útvar zodpovedný za voľby (GR pre predsedníctvo, riaditeľstvo pre plenárne schôdze) 
poskytol ako odpoveď na praktické aspekty volieb podpredsedov tieto informácie: 
pokiaľ sa politické skupiny zhodnú na osobách, ktoré by mali byť menované, sú tieto 
osoby (zvyčajne 14) volené aklamáciou. Hierarchia sa potom stanoví hlasovaním. Je 
to preto, lebo politické skupiny sa nakoniec zhodnú na výbere určitých osôb, ale nikdy 
nie na hierarchii. Predseda sa v takej situácii vzdá využitia svojej výsady (ktorá právne 
existuje) určiť ich hierarchiu. Ak sa politické skupiny nezhodnú na osobách, ktoré by 
mali byť zvolené, alebo pokiaľ existujú „nezávislí“ kandidáti, pristúpi sa k hlasovaniu 
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a hierarchia sa určí podľa toho, v akom poradí boli kandidáti zvolení (článok 15 ods. 2 
rokovacieho poriadku).

Na základe týchto úvah by sa mohlo uvažovať o tejto zmene rokovacieho poriadku 
s cieľom zosúladiť rokovací poriadok s parlamentnou praxou a reagovať na existujúci 
problém: 

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 15
Voľba podpredsedov

Článok 15
Voľba podpredsedov

2. S výnimkou ustanovení článku 18 ods. 1 
sa prednostné poradie podpredsedov určí 
podľa poradia, v akom boli zvolení, a v 
prípade rovnosti hlasov podľa veku.

2. S výnimkou ustanovení článku 18 ods. 1 
sa hierarchia podpredsedov určí podľa 
poradia, v akom boli zvolení, a v prípade 
rovnosti hlasov podľa veku.

Ak sa voľba neuskutočnila tajným 
hlasovaním, prednostné poradie 
podpredsedov sa určí podľa poradia, v 
akom predseda prečíta ich mená v pléne.

Ak sa voľba uskutočnila aklamáciou, 
pristúpi sa k tajnému hlasovaniu s cieľom 
určiť ich hierarchiu.

b) Má sa zmeniť spôsob voľby podpredsedov?

V prvej a druhej vete článku 15 ods. 1 rokovacieho poriadku sa stanovuje, že v prvom 
a druhom kole volieb sú zvolení len kandidáti, ktorí získajú nadpolovičnú väčšinu 
odovzdaných hlasov. Možno sa domnievať, že v rokovacom poriadku sa tak vyjadruje 
myšlienka, že členov predsedníctva by mala podporiť čo najširšia väčšina. 
V rokovacom poriadku sa však nestanovuje minimálny počet odovzdaných hlasov. 
Platné sú teda aj hlasovacie lístky hlasujúcich, ktorí hlasovali len za jedného 
kandidáta.

Bola teda vyjadrená obava, že táto možnosť je v rozpore so zmyslom článku 15 ods. 1 
rokovacieho poriadku. Mohlo by sa to vylúčiť tým, že by sa predpísalo, že hlasovací 
lístok je platný len vtedy, ak sa využila aspoň polovica hlasov, ktoré sú uvedené na 
hlasovacom lístku.

Príslušný útvar, ktorému bola položená aj otázka týkajúca sa tejto problematiky, 
poskytol túto informáciu: hlasovanie pre jedného kandidáta nie je rozšírenou praxou. 
Analýza výsledkov posledných volieb z roku 2009 ukázala, že v prvom kole volieb 
bolo vo voľbách podpredsedov využitých v priemere 6,23 hlasov (zo 14), v druhom 
kole 4,61 hlasov (z 11) a v treťom kole 4,84 hlasov (z 11).  Nadpolovičná väčšina 
odovzdaných hlasov závisí od počtu poslancov, ktorí hlasovali platne (t. j. hlasujúcich 
poslancov po odpočítaní tých, ktorí hlasovali neplatne alebo sa zdržali hlasovania).  
Nemôže byť teda ovplyvnená skutočnosťou, že jeden hlasujúci využije viac alebo 
menej hlasov uvedených na hlasovacom lístku.
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PRÍLOHA

Výbor pre ústavné veci
predseda

Vec: D(2011)31044
Vec: 309879
15.06.2011

pán Jerzy BUZEK
predseda Európskeho parlamentu
Rue Wiertz
1047 Brusel

Vážený pán predseda,

Vec: Výklad článkov 13 a 18 rokovacieho poriadku, voľba podpredsedov

V nadväznosti na Váš list zo dňa 3. septembra 2010 Výbor pre ústavné veci, ktorému mám 
česť predsedať, preskúmal Vami položenú otázku a dospel k záveru, že pokiaľ existuje len 
jeden kandidát na obsadenie voľného miesta podpredsedu, môže byť tento kandidát zvolený
aklamáciou.

K tomuto záveru sme dospeli na základe tejto úvahy:

Ak je potrebné nahradiť podpredsedu, podľa článku 18 ods. 1 rokovacieho poriadku sa „jeho 
nástupca zvolí v súlade s predchádzajúcimi ustanoveniami“.

Použiteľné príslušné „predchádzajúce ustanovenia“ predstavuje článok 13 – Navrhovanie 
kandidátov a všeobecné ustanovenia, článok 15 – Voľba podpredsedov, a článok 17 –
Funkčné obdobie funkcionárov Parlamentu.

Článok 15 ods. 1 sa týka voľby podpredsedov, ale zaoberá sa iba voľbou rôznych 
podpredsedov, nie však voľbou jedného podpredsedu, ktorý má obsadiť jedno voľné miesto.

Článok 15 ods. 2 sa týka hierarchie zvolených kandidátov v prípade, že bol zvolený viac než 
jeden kandidát. Odkazom na článok 18 ods. 1 sa v ňom objasňuje, že zvolení podpredsedovia, 
ktorí majú obsadiť voľné miesto, zaujmú miesto svojho predchodcu v poradí, v akom boli 
zvolení. V článku sa však neuvádza, aký spôsob voľby sa má použiť, ak na jediné miesto 
existuje jediný kandidát.

Do hry tak vstupujú „všeobecné ustanovenia“ článku 13. Podľa prvého odseku tohto článku 
sú podpredsedovia obvykle volení tajným hlasovaním. Vo výnimočnom prípade môžu byť 
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zvolení aj aklamáciou, „ak počet kandidátov neprevyšuje počet funkcií, ktoré sa majú 
obsadiť“. Táto podmienka je splnená v prípade, že existuje jedno voľné miesto a jediný 
kandidát. Možno však namietať, že termín „počet kandidátov“ znamená, že je potrebný viac 
než jeden kandidát. Výraz „počet“ sa však gramaticky vzťahuje vždy k podstatnému menu 
v množnom čísle a zmysel má i vo vzťahu k počtu jedného kusa. Tento záver potvrdzuje aj 
francúzska a nemecká verzia („Zahl der Kandidaten“, „le nombre des candidats“). Ani 
z hľadiska ochrany menšín nie je dôvod vylučovať voľbu aklamáciou, lebo menšinové 
skupiny môžu, ako vždy, vymenovať svojich vlastných kandidátov podľa článku 13 ods. 1 
tretej vety, a zabrániť tak k voľbe aklamáciou.

Výbor pre ústavné veci teda na svojej schôdzi dňa 15. Júna 2011 jednomyseľne1 schválil tento 
výklad článku 13 ods. 1 rokovacieho poriadku a žiada Vás, aby ste v súlade s článkom 211 
ods. 3 rokovacieho poriadku informovali Parlament o tomto výklade na jeho ďalšom 
zasadnutí:

„Ak má byť nahradený len jeden podpredseda a je len jeden kandidát, tento môže byť zvolený 
aklamáciou. Predseda má právomoc rozhodnúť, či sa voľba bude konať aklamáciou alebo 
tajným hlasovaním. Zvolený kandidát zastáva v hierarchii podpredsedov rovnaké postavenie 
ako podpredseda, ktorého nahrádza.“

Výbor pre ústavné veci sa neskôr vráti k ďalším aspektom postupu voľby podpredsedov 
s ohľadom na prípadnú zmenu rokovacieho poriadku.

(zdvorilostná formula a podpis)

                                               
1 Na hlasovaní sa zúčastnili títo poslanci:
Poslanci: 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;
Náhradníci: Elmar Brok, Marietta Giannakou, Anneli Jäätteenmäki


