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ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 15, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο του 
κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όσον αφορά την τάξη των αντιπροέδρων 
που εκλέγονται δια βοής
(2012/2020(REG))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την από 3ης Σεπτεμβρίου 2010 επιστολή του Προέδρου του,

– έχοντας υπόψη την ερμηνεία του άρθρου 13, παράγραφος 1 του κανονισμού που ενεκρίθη 
από την Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων την 15η Ιουνίου 2011 και ανεκοινώθη 
στην ολομέλεια την 22α Ιουνίου 2011,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 211 και 212 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A7-0000/2012),

1. αποφασίζει να επιφέρει στον Κανονισμό του την ακόλουθη τροποποίηση·

2. υπενθυμίζει ότι η εν λόγω τροποποίηση τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα της προσεχούς 
περιόδου συνόδου·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία1

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 15 - παράγραφος 2 - εδάφιο 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Όταν η εκλογή δεν γίνεται με μυστική 
ψηφοφορία, η τάξη καθορίζεται από τη 
σειρά της εκφώνησης των ονομάτων από 
τον Πρόεδρο.

Όταν η εκλογή γίνεται διά βοής, 
διενεργείται μυστική ψηφοφορία για τον 
καθορισμό της τάξης της εκλογής.

Or. fr
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Προς υπενθύμιση

Ο Κανονισμός προβλέπει τα εξής:

«Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και οι Κοσμήτορες εκλέγονται με μυστική 
ψηφοφορία (…) Όταν όμως ο αριθμός των υποψηφιοτήτων δεν υπερβαίνει 
τον αριθμό των προς πλήρωση εδρών, οι υποψήφιοι μπορούν να εκλέγουν και 
διά βοής.» (άρθρο 13 παράγραφος 1)

Ο Πρόεδρος ρώτησε στις 3.9.2010 ουσιαστικά εάν αυτός ο κανόνας πρέπει να εφαρμόζεται 
με τον ίδιο τρόπο όταν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος και μία μόνο θέση προς πλήρωση.

Η επιτροπή μας απάντησε στις 15.6.2011 καταφατικά ως εξής:

«Εάν ένας μόνο αντιπρόεδρος πρέπει να αντικατασταθεί και υπάρχει ένας μόνο 
υποψήφιος, αυτός μπορεί να εκλεγεί διά βοής. Ο Πρόεδρος διαθέτει διακριτική 
ευχέρεια για να αποφασίσει εάν η εκλογή θα λάβει χώρα διά βοής ή με μυστική 
ψηφοφορία. Ο εκλεγείς υποψήφιος καταλαμβάνει στην τάξη της εκλογής τη θέση 
του αντιπροέδρου που αντικαθιστά.»

Το πλήρες κείμενο της επιστολής προς τον Πρόεδρο Buzek επισυνάπτεται στο παρόν 
έγγραφο εργασίας.

Στην εν λόγω επιστολή, αναφέρονται και άλλες πτυχές της εκλογής των Αντιπροέδρων στις 
οποίες η επιτροπή μας «θα επανέλθει σε μεταγενέστερο χρόνο ενόψει πιθανής 
τροποποίησης του Κανονισμού».

2. Ζητήματα προς εξέταση

Πρέπει να περιορίζεται η διακριτική ευχέρεια του Προέδρου όσον αφορά την τάξη της 
εκλογής των Αντιπροέδρων;

Σύμφωνα με την ερμηνεία της επιτροπής AFCO για το άρθρο 13, παράγραφος 1, του 
Κανονισμού, ο Πρόεδρος δύναται επομένως να προβεί σε εκλογή διά βοής ή, εναλλακτικά, 
με μυστική ψηφοφορία, όπως περιγράφεται στο άρθρο 169 του Κανονισμού, εφόσον 
υπάρχει ίσος αριθμός υποψηφίων και ελεύθερων θέσεων. Σε περίπτωση εκλογής διά βοής, 
εναπόκειται στον Πρόεδρο να αποφασίσει παράλληλα και για την τάξη της εκλογής των 
Αντιπροέδρων (άρθρο 15, παράγραφος 2, εδάφιο 2). Εκφράστηκε η ανησυχία ότι μια 
τέτοια απόφαση από τον Πρόεδρο θα μπορούσε, σε ορισμένες περιπτώσεις, να μην είναι 
ομόφωνη. Για την επανόρθωση αυτής της κατάστασης, θα μπορούσαμε να προβλέψουμε 
τη δυνατότητα αμφισβήτησης της προτεινόμενης από τον Πρόεδρο τάξης από σαράντα 
βουλευτές ή μια πολιτική Ομάδα, με αποτέλεσμα την υποχρέωση διεξαγωγής ψηφοφορίας.

Εξυπακούεται ότι θα μπορούσαν να προβλεφθούν και άλλα κατώτατα όρια.

Ερωτώμενη σχετικά με τις πρακτικές πτυχές της εκλογής των Αντιπροέδρων, η αρμόδια 
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για τις εκλογές υπηρεσία (ΓΔ Προεδρίας, Διεύθυνση Συνεδριάσεων Ολομέλειας) παρείχε 
τις ακόλουθες πληροφορίες: όταν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των πολιτικών Ομάδων 
σχετικά με τους υποψηφίους, τα άτομα αυτά (κανονικά 14) εκλέγονται διά βοής. Η τάξη 
της εκλογής καθορίζεται στη συνέχεια με ψηφοφορία. Αυτό συμβαίνει διότι οι πολιτικές 
Ομάδες καταλήγουν τελικά σε συμφωνία όσον αφορά τα άτομα, αλλά ποτέ όσον αφορά 
την τάξη της εκλογής. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο Πρόεδρος δεν κάνει χρήση του (νομικά 
υφιστάμενου) προνομίου του να καθορίσει την τάξη της εκλογής. Εάν οι πολιτικές Ομάδες 
δεν συμφωνήσουν σχετικά με τα προς εκλογή άτομα ή εάν υπάρχουν «ανεξάρτητες» 
υποψηφιότητες, πραγματοποιείται ψηφοφορία και η τάξη καθορίζεται από τη σειρά της 
εκλογής των υποψηφίων (άρθρο 15, παράγραφος 2, του Κανονισμού).

Βάσει της ανωτέρω περιγραφής, μπορεί να προβλεφθεί τροποποίηση του Κανονισμού υπό 
την ακόλουθη έννοια, ούτως ώστε να εναρμονιστεί ο Κανονισμός με την πρακτική του 
Κοινοβουλίου.


