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1. Bakgrund

I arbetsordningen föreskrivs följande:

”Talman, vice talmän och kvestorer ska väljas genom sluten omröstning [...]. Om 
antalet kandidater inte överstiger antalet lediga platser, kan emellertid 
kandidaterna väljas med acklamation” (artikel 13.1).

Den 3 september 2010 begärde talmannen att denna bestämmelse även ska tillämpas när det
bara finns en enda kandidat och en enda post att tillsätta.

Vårt utskott gav den 15 juni 2011 ett positivt svar med följande lydelse:

”Om det blir nödvändigt att ersätta en enda vice talman och det endast finns 
en enda kandidat, kan denna väljas med acklamation. Talmannen har ett utrymme 
för skönsmässig bedömning när han eller hon avgör om valet ska ske med 
acklamation eller genom sluten omröstning. Den nyvalda kandidaten ska enligt 
rangordningen för vice talmän inta den ersatta vice talmannens plats.”

Den fullständiga skrivelsen till talman Buzek finns som bilaga till detta arbetsdokument.

I skrivelsen nämns även att det finns andra aspekter när det gäller val av vice talmän som 
utskottet kommer att återkomma till vid ett senare tillfälle för en eventuell ändring av 
arbetsordningen. 

2. Frågor att beakta

a) Bör talmannens utrymme för skönsmässig bedömning av rangordningen för 
vice talmän begränsas eller tas bort?

Enligt utskottets för konstitutionella frågor tolkning av artikel 13.1 i arbetsordningen 
kan talmannen, om det finns lika många kandidater som lediga platser, välja att 
kandidaterna väljs med acklamation eller genom sluten omröstning i enlighet med 
artikel 169 i arbetsordningen. Vid val med acklamation ska talmannen samtidigt 
bestämma rangordningen för de vice talmännen (artikel 15.2 andra stycket). Det har 
uttryckts oro över att det i vissa fall kanske inte råder enighet bakom ett sådant beslut 
från talmannen. För att åtgärda en sådan situation skulle man kunna föreskriva att ett 
visst antal ledamöter eller en politisk grupp kan ifrågasätta den rangordning som 
talmannen föreslår, eller helt enkelt ta bort talmannens möjlighet att bestämma en 
rangordning, med följden att en omröstning bör äga rum.

När den avdelning som ansvarar för utnämningen av vice talmän (direktoratet för 
plenarsammanträden vid generaldirektoratet för parlamentets ledning) tillfrågades om 
de praktiska aspekterna när det gäller val av vice talmän gav man följande svar: När de 
politiska grupperna är eniga om vilka personer som ska nomineras ska dessa personer 
(normalt 14 personer) väljas med acklamation. Rangordningen bestäms sedan genom 
omröstning. Skälet till detta är att de politiska grupperna kan komma överens om 
personerna i fråga men aldrig om rangordningen. I en sådan situation avstår talmannen 
från att utnyttja sin (juridiskt sett befintliga) rätt att fastställa rangordningen. Om de 
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politiska grupperna inte kan enas om vilka personer som ska väljas eller om det finns 
”oberoende” kandidater går man till omröstning. Rangordningen bestäms då utifrån 
den ordning kandidaterna valdes (artikel 15.2 i arbetsordningen).

Utifrån detta resonemang skulle arbetsordningen kunna ändras på följande sätt för att 
få den att överensstämma med parlamentets praxis och reagera på de bekymmer som 
yttrats: 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Artikel 15

Val av vice talmän

Artikel 15

Val av vice talmän

2. Om inte annat följer av bestämmelserna i 
artikel 18.1 ska de vice talmännens 
rangordning bestämmas utifrån den ordning 
i vilken de valdes och vid lika röstetal av
ålder.

2. Om inte annat följer av bestämmelserna i 
artikel 18.1 ska de vice talmännens 
rangordning bestämmas utifrån den ordning 
i vilken de valdes och vid lika röstetal med 
hänsyn till ålder.

När val inte har förrättats genom sluten 
omröstning ska rangordningen vara den 
ordning i vilken talmannen läst upp 
namnen.

När val har förrättats genom acklamation
ska rangordningen bestämmas genom 
sluten omröstning.

b) Bör man ändra det sätt på vilket de vice talmännen väljs?

I arbetsordningens artikel 15.1 första och andra meningarna anges att bara de 
kandidater som har erhållit absolut majoritet av de avgivna rösterna ska anses valda 
vid de första två omröstningarna. Detta kan tolkas som att man menar att 
medlemmarna av presidiet bör ha stöd av en så stor majoritet som möjligt. 
Arbetsordningen fastställer dock inte något minsta antal röster som måste avges. 
Valsedlar från valdeltagare som bara har röstat på en enda kandidat är därför också 
giltiga.

Det har uttryckts oro över att detta skulle strida mot artikel 15.1 i arbetsordningen. 
Detta skulle kunna förhindras genom att man föreskriver att en valsedel är giltig 
endast om minst hälften av kandidaterna på denna har fått röster.

Det behöriga direktoratet tillfrågades även om detta och meddelade då att det inte är 
vanligt att man bara röstar på en enda kandidat. En analys av resultatet från de senaste 
valen 2009 visar att när det gäller val av vice talmän lades röster på i genomsnitt 
6,23 namn (av 14) vid den första omröstningen, 4,61 namn (av 11) vid den andra 
omröstningen och 4,84 namn (av 11) vid den tredje omröstningen. Huruvida absolut 
majoritet av de avgivna rösterna ska uppnås beror på antalet ledamöter som röstat på 
ett giltigt sätt (= antalet valdeltagare minus antalet ogiltiga eller nedlagda röster). 
Uppnåendet av absolut majoritet kan alltså inte påverkas av i vilken utsträckning en 
valdeltagare använder de namn som anges på valsedeln.
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BILAGA

Utskottet för konstitutionella frågor
Ordföranden

Ref. D(2011)31044
Ref. 309879
15.6.2011

Jerzy Buzek
Europaparlamentets talman
Rue Wiertz
1047 Bryssel

Herr talman!

Ärende: Tolkningen av artiklarna 13 och 18 i arbetsordningen – val av vice talmän

Till följd av din skrivelse av den 3 september 2010 har utskottet för konstitutionella frågor, 
som jag är ordförande för, undersökt den aktuella frågan. Utskottet har dragit slutsatsen att när 
det bara finns en enda kandidat till en ledig plats kan han eller hon väljas med acklamation.

Vi har dragit denna slutsats utifrån följande resonemang:

När en vice talman ska ersättas, ska i enlighet med artikel 18.1 första stycket ”ersättare väljas 
i enlighet med bestämmelserna ovan”.

Med ”bestämmelserna ovan” avses de bestämmelser som ska tillämpas på och gälla för de 
vice talmän som avses i artikel 13 om nomineringar och allmänna bestämmelser, artikel 15 
om val av vice talmän och artikel 17 om mandattid.

Artikel 15.1 rör val av vice talmän, men hänvisar endast till situationer då flera vice talmän 
ska väljas och inte då en enda vice talman ska väljas till en ledig plats.

Artikel 15.2 rör rangordningen för de valda kandidaterna om mer än en kandidat väljs. 
Hänvisning görs till artikel 18.1 för att förtydliga att en vice talman som väljs till en ledig post 
ska inta sin företrädares plats enligt en rangordning som motsvarar den ordning i vilken han
eller hon valdes. I denna artikel anges dock inte hur valet ska gå till om det bara finns en enda 
kandidat till en post.

Följaktligen tillämpas de allmänna bestämmelserna i artikel 13. Enligt punkt 1 i denna artikel
väljs de vice talmännen vanligtvis genom sluten omröstning. I undantagsfall kan de väljas 
med acklamation, ”om antalet kandidater inte överstiger antalet lediga platser”. Detta villkor 
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uppfylls om det finns en ledig plats och bara en kandidat. Man skulle dock kunna hävda att 
formuleringen ”antalet kandidater” antyder att det krävs mer än en kandidat. Begreppet 
”antal” följs grammatiskt sett av ett substantiv i plural men kan betydelsemässigt syfta på ett 
ental. De franska och tyska språkversionerna bekräftar denna slutsats (”Zahl der Kandidaten”, 
”le nombre des candidatures”). Inte heller med tanke på ett minoritetsskydd finns det något 
skäl att utesluta val med acklamation eftersom minoritetsgrupperna, som alltid, kan utse sina 
egna kandidater i enlighet med artikel 13.1 tredje meningen, och därigenom hindra val med 
acklamation.

Vid sitt sammanträde den 15 juni 2011 antog utskottet för konstitutionella frågor enhälligt1

följande tolkning av artikel 13.1 i arbetsordningen, som jag i enlighet med artikel 211.3 i 
arbetsordningen ber dig underrätta parlamentet om vid nästa sammanträdesperiod:

”Om det blir nödvändigt att ersätta en enda vice talman och det endast finns en enda kandidat, 
kan denna väljas med acklamation. Talmannen har ett utrymme för skönsmässig bedömning 
när han eller hon avgör om valet ska ske med acklamation eller genom sluten omröstning. 
Den nyvalda kandidaten ska enligt rangordningen för vice talmän inta den ersatta
vice talmannens plats.”

Utskottet för konstitutionella frågor kommer att återkomma till andra aspekter av förfarandet 
för val av vice talmän vid ett senare tillfälle för en eventuell ändring av arbetsordningen. 

(Avslutningsfras och underskrift)

                                               
1 Följande ledamöter deltog i omröstningen: 
Ledamöter: 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 och 
Luis Yáñez-Barnuevo García. 
Suppleanter: Elmar Brok, Marietta Giannakou och Anneli Jäätteenmäki.


