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1. Pregled dejstev

Poslovnik določa:

„Predsednik, podpredsedniki in kvestorji so izvoljeni s tajnim glasovanjem (…). 
V primeru, da število kandidatur ne preseže števila razpoložljivih sedežev, so
kandidati lahko izvoljeni s ploskanjem.“ (člen 13(1))

Predsednik je 3. 9. 2010 v bistvu zastavil vprašanje, ali je to pravilo treba uporabljati na 
enak način tudi v primeru, ko je samo en kandidat in je treba zapolniti samo eno mesto.

Naš odbor je 15. 6. 2011 odgovoril pritrdilno z naslednjimi besedami:

„Če je treba zamenjati enega samega podpredsednika in je kandidat samo en, se 
le-ta lahko izvoli s ploskanjem. Predsednik ima diskrecijsko pravico odločiti, ali 
se izvolitev izvede s ploskanjem ali s tajnim glasovanjem. Izvoljeni kandidat po 
prednostnem vrstnem redu zasede mesto podpredsednika, ki ga nadomesti.“

Celotno pismo, naslovljeno na predsednika Buzeka, je priloženo temu delovnemu 
dokumentu. 

V tem pismu so omenjeni še drugi vidiki izvolitve podpredsednikov, katere bo naš odbor 
„obravnaval naknadno za morebitno spremembo Poslovnika“.

2. Vprašanja, ki jih je treba preučiti

a) Ali je treba diskrecijsko pravico predsednika, da odloči o prednostnem vrstnem 
redu podpredsednikov, omejiti ali ukiniti?

Po razlagi Odbora za ustavne zadeve v zvezi s členom 13(1) Poslovnika se torej 
predsednik v primeru, ko je število kandidatov enako številu prostih mest, lahko 
odloči, da se izvolitev izvede bodisi s ploskanjem bodisi s tajnim glasovanjem, 
kakršno je opredeljeno v členu 169 Poslovnika. V primeru izvolitve s ploskanjem bi 
predsednik istočasno odločil tudi o prednostnem vrstnem redu podpredsednikov 
(odstavek 2(2) člena 15). Izražena je bila zaskrbljenost, da takšna določitev s strani 
predsednika v nekaterih primerih morda ne bi bila soglasna. Da bi takšno situacijo 
preprečili, bi lahko predvideli možnost, da določeno število poslancev ali politična 
skupina izrazi dvom glede prednostnega vrstnega reda, ki ga predlaga predsednik, ali 
ukine možnost, da določi krajši prednostni vrstni red, zaradi česar bi moralo priti do 
glasovanja.

Služba, pristojna za volitve (GD Predsedstvo, direktorat za plenarna zasedanja), je na 
vprašanje o praktičnih vidikih izvolitve podpredsednikov podala naslednji odgovor: ko 
so politične skupine glede imenovanih oseb soglasne, so te osebe (običajno jih je 14) 
izvoljene s ploskanjem. Prednostni vrstni red se nato določi z glasovanjem. Tako je 
zato, ker politične skupine soglasje glede oseb morda lahko dosežejo, glede 
prednostnega vrstnega reda pa nikoli. V takšni situaciji se predsednik vzdrži uporabe 
svojega (pravno obstoječega) privilegija, da določi prednostni vrstni red. V primeru, 
da politične skupine soglasja glede imenovanih oseb ne dosežejo, ali v primeru 



DT\904518SL.doc 3/6 PE470.041v03-00

SL

„neodvisnih“ kandidatur se izvede glasovanje, prednostni vrstni red pa določa 
zaporedje, po katerem so bili kandidati izvoljeni (člen 15(2) Poslovnika).

Na osnovi te utemeljitve bi lahko predvideli spremembo Poslovnika v smislu spodaj 
navedenega, da bi le-tega uskladili s prakso Parlamenta in obravnavali zastavljena 
vprašanja: 

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Article 15
Election des vice-présidents

Article 15
Election des vice-présidents

2. Ob upoštevanju določb člena 18(1) 
prednostni vrstni red podpredsednikov 
določa zaporedje, po katerem so bili 
izvoljeni, oziroma starost, če je izid 
neodločen.

2. Ob upoštevanju določb člena 18(1) 
prednostni vrstni red podpredsednikov 
določa zaporedje, po katerem so bili 
izvoljeni, oziroma starost, če je izid 
neodločen.

Kadar podpredsedniki niso izvoljeni s 
tajnim glasovanjem, prednostni vrstni red 
določa zaporedje, po katerem je predsednik 
prebral njihova imena Parlamentu.

Kadar so podpredsedniki izvoljeni s 
ploskanjem, se prednostni vrstni red določi 
s tajnim glasovanjem.

b) Ali je način za izvolitev podpredsednikov treba spremeniti?

Poslovnik v prvem in drugem stavku člena 15(1) določa, da so v prvih dveh 
glasovanjih za izvoljene razglašeni le tisti kandidati, ki so dobili absolutno večino 
oddanih glasov. Sklepamo lahko, da na ta način izraža mnenje, da bi člani predsedstva 
morali uživati podporo kar največje večine. Vendar pa Poslovnik ne določa 
minimalnega števila oddanih glasov. Tako so veljavne tudi glasovnice glasovalcev, ki 
so glasovali za samo enega kandidata.

Izražena je bila zaskrbljenost, da je ta možnost v nasprotju s pomenom člena 15(1) 
Poslovnika. Izključili bi jo lahko tako, da bi predpisali, da je glasovnica veljavna 
samo, če je glasovalec glasoval za najmanj polovico kandidatov, ki so našteti na 
glasovnici.

Pristojna služba, ki je odgovarjala tudi na to vprašanje, je podala naslednji odgovor: 
glasovanje za enega samega kandidata ni razširjena praksa. Analiza rezultatov z 
zadnjih volitev iz leta 2009 je pokazala, da je bilo na volitvah podpredsednikov pri 
prvem glasovanju povprečno oddanih 6,23 glasov (od 14), pri drugem glasovanju 4,61 
glasov (od 11) in pri tretjem glasovanju 4,84 glasov (od 11). Absolutna večina oddanih 
glasov je odvisna od števila poslancev, ki so oddali veljavno glasovnico (= glasovi 
poslancev, ki so glasovali, od katerih se odštejejo neveljavni in vzdržani glasovi). Zato 
število kandidatov, ki jih glasovalec označi na svoji glasovnici, nanjo ne more vplivati.
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PRILOGA

Odbor za ustavne zadeve
Predsednik

Sklic: D(2011)31044
Sklic: 309879
15.06.2011

M. Jerzy BUZEK
Président du Parlement européen
Rue Wiertz
1047 Bruxelles

Spoštovani predsednik,

Zadeva: Razlaga členov 13 in 18 Poslovnika o izvolitvi podpredsednikov

V zvezi v vašim dopisom z dne 3. septembra 2010 je Odbor za ustavne zadeve, ki mu 
predsedujem, preučil vprašanje, ki ste ga zastavili, in sklenil, da je v primerih, ko je za 
zapolnitev prostega mesta podpredsednika na voljo samo en kandidat, le-tega mogoče izvoliti 
s ploskanjem.

Ta sklep smo dosegli na osnovi naslednjega razmisleka:

Ko je treba podpredsednika zamenjati, se v skladu s prvim odstavkom člena 18(1) „njegov 
naslednik izvoli v skladu z zgoraj navedenimi pravili“.

Z „zgoraj navedenimi pravili“, ki veljajo za podpredsednike, so mišljeni členi 13 
(Kandidature in splošne določbe), 15 (Izvolitev podpredsednikov) in 17 (Trajanje mandata 
funkcionarjev).

Člen 15(1) se nanaša na izvolitev podpredsednikov, vendar obravnava le izvolitev več 
podpredsednikov in ne le enega samega, ki bi zapolnil en prost sedež.

Člen 15(2) se nanaša na prednostni vrstni red izvoljenih kandidatov, če je izvoljen več kot en 
kandidat. Člen 18(1) pojasnjuje, da podpredsedniki, izvoljeni za zapolnitev prostega sedeža, 
zasedejo mesto svojega predhodnika v zaporedju, po katerem je bil izvoljen. Člen pa ne 
določa, na kakšen način je treba opraviti izvolitev, kadar za en sedež obstaja samo en 
kandidat.

Zato se upoštevajo „splošne določbe“ iz člena 13, v skladu s prvim odstavkom katerega se 
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podpredsedniki navadno izvolijo s tajnim glasovanjem. Izjemoma so lahko izvoljeni s 
ploskanjem „[v] primeru, da število kandidatur ne preseže števila razpoložljivih sedežev“. Ta 
pogoj je izpolnjen, kadar je za en prosti sedež na voljo ena sama kandidatura. Oporekati bi 
bilo mogoče, da izraz „število kandidatur“ pomeni, da je potrebna več kot ena kandidatura. 
Vendar se izraz „število“, slovnično gledano, vedno navezuje na samostalnik v množini in 
lahko pomeni tudi število ena. Različici v francoščini in nemščini potrjujeta tak sklep („Zahl 
der Kandidaten“, „le nombre des candidats“). Tudi z vidika zaščite manjšin ni razloga za 
izključitev izvolitve s ploskanjem, ker lahko manjšinske skupine vedno imenujejo svoje 
kandidate v skladu s tretjim stavkom člena 13(1) in tako preprečijo izvolitev s ploskanjem.

Odbor za ustavne zadeve je na svoji seji dne 15. junija 2011 torej soglasno1 sprejel naslednjo 
razlago člena 13(1) Poslovnika in vas naproša, da z njo seznanite Parlament na naslednjem 
delnem zasedanju v skladu s členom 211(3) Poslovnika:

„Če je treba zamenjati enega samega podpredsednika in je kandidat samo en, se le-ta lahko 
izvoli s ploskanjem. Predsednik ima diskrecijsko pravico odločiti, ali se izvolitev izvede s 
ploskanjem ali s tajnim glasovanjem. Izvoljeni kandidat po prednostnem vrstnem redu zasede 
mesto podpredsednika, ki ga nadomesti.“

Odbor za ustavne zadeve bo pozneje obravnaval še druge vidike postopka izvolitve 
podpredsednikov, da bi se po potrebi spremenil Poslovnik.

(zaključni pozdrav in podpis)

                                               
1 Glasovali so naslednji poslanci:
Člani: Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Zita Gurmai, 
Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilčev (Stanimir Ilchev), Constance Le Grip, David Martin, Morten 
Messerschmidt, Algirdas Saudargas, Søren Bo Søndergaard, Rafał Trzaskowski, Luis Yáñez-Barnuevo García;
Namestniki: Elmar Brok, Marietta Gianaku (Marietta Giannakou), Anneli Jäätteenmäki


