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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно изменение на член 15, параграф 2, алинея 2 от Правилника за дейността 
на Европейския парламент относно определянето на поредността на 
старшинството на заместник-председателите избрани чрез акламация
(2012/2020(REG))

Европейският парламент,

– като взе предвид писмото на своя председател от 3 септември 2010 г.,

– като взе предвид тълкуването на член 13, параграф 1 от Правилника, прието от 
комисията по конституционни въпроси на 15 юни 2011 г. и обявено на пленарно 
заседание на 22 юни 2011 г.,

– като взе предвид членове 211 и 212 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси (A7-0000/2012),

1. реши да внесе в своя правилник следното изменение;

2. напомня, че настоящото изменение влиза в сила на първия ден от следващата 
месечна сесия;

3. възлага на своя председател да предаде за сведение настоящото решение на Съвета 
и на Комисията.

Изменение1

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 2

Текст в сила Изменение

Когато заместник-председателите не са 
били избрани чрез тайно гласуване, 
старшинството се определя от 
поредността, в която имената им са 
били прочетени от председателя.

Когато заместник-председателите са 
били избрани чрез акламация, за 
определяне на поредността на 
старшинството се пристъпва към
тайно гласуване.

Or. fr
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1. Предварителни бележки

Правилникът предвижда, че 

„Председателят, заместник-председателите и квесторите се избират с тайно 
гласуване (...) Въпреки това, ако броят на издигнатите кандидатури не 
надвишава броя на местата, които трябва да бъдат заети, кандидатите 
могат да бъдат избирани чрез акламация.“ (член 13, параграф 1)

На 3 септември 2010 г. председателят попита по същество дали цитираната норма 
следва да се прилага по същия начин и когато е издигнат един кандидат за един пост, 
който трябва да бъде зает. 

На 15 юни 2011 г. нашата комисия предостави положителен отговор със следното 
съдържание:

„Ако само един заместник-председател трябва да бъде заместен, и има 
само един кандидат, той може да бъде избран чрез акламация. 
Председателят има дискреционна власт да реши дали изборът да се 
извърши чрез акламация или чрез тайно гласуване. Избраният кандидат 
заема мястото на заместник-председателя, който замества, по реда на 
старшинството.“

В писмото на председателя се посочват други аспекти от избора на заместник-
председателя, които комисията по конституционни въпроси реши „да разгледа по-
късно с оглед на евентуално изменение на Правилника“.

2. Въпрос за разглеждане

Следва ли дискреционната власт на председателя по отношение на определяне 
поредността на старшинството да бъде ограничена или отнета? 

Съгласно тълкуването на член 13, параграф 1 от Правилника, предоставено от 
AFCO, при ситуация на равенство между кандидатите и свободните постове,
председателят може да пристъпи към избор чрез акламация или като алтернатива, 
към тайно гласуване по реда, описан в член 169 на Правилника. В случай на избор 
чрез акламация председателят определя и поредността на старшинството на 
заместник-председателите (член 15, параграф 2, алинея 2). Взето е предвид 
съображението, че посоченото определяне от страна на председателя в определени 
случаи би могло да не се приеме единодушно. За да се избегне подобна ситуация би 
могло да се предвиди възможност за определен брой членове на ЕП или 
политическа група да се постави под въпрос предложената от председателя 
поредност на старшинството или изцяло да се премахне възможността 
председателят да определя поредността на старшинството, като от това следва 
необходимостта да се проведе гласуване. 
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Запитана относно практическите аспекти на избора на заместник-председатели, 
службата, отговаряща за изборите (ГД за председателството, Дирекция за пленарни 
заседания) предостави следната информация: когато е налице съгласие между 
политическите групи относно лицата, които следва да бъдат назначени, посочените 
лица (обикновено 14) се избират чрез акламация. Впоследствие, поредността на 
старшинството се определя чрез гласуване. Причина за това е фактът, че е възможно 
политическите групи да постигнат споразумение относно лицата, но това никога не 
се случва по отношение на поредността на старшинството. В подобна ситуация 
председателят се въздържа да упражни привилегията си (която по право му 
принадлежи) да определя поредността на старшинството. Ако политическите групи 
не постигнат споразумение относно лицата, които да бъдат избрани или ако са 
издигнати „независими“ кандидатури, се пристъпва към гласуване и поредността на 
старшинството се определя по реда, по който са избрани кандидатите. 

Въз основа на предходния анализ, настоящият проектодоклад предлага изменение 
на Правилника, който хармонизира Правилника с практиката на Парламента и 
отговаря на изложените съображения. 


