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EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Parlamenta Reglamenta 15. panta 2. punkta otrās daļas grozīšanu attiecībā 
uz priekšsēdētāja vietnieku hierarhisko secību, kuri ievēlēti ar aklamāciju
(2012/2020(REG))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā priekšsēdētāja 2010. gada 3. septembra vēstuli,

– ņemot vērā Reglamenta 13. panta 1. punkta komentāru, ko Konstitucionālo jautājumu 
komiteja pieņēma 2011. gada 15. jūnijā un kas tika paziņots plenārsēdē 2011. gada 
22. jūnijā,

– ņemot vērā Reglamenta 211. un 212. pantu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A7-0000/2012),

1. nolemj Reglamentā veikt turpmāk minēto grozījumu;

2. atgādina, ka šis grozījums stājas spēkā nākamās sesijas pirmajā dienā;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo lēmumu zināšanai Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Eiropas Parlamenta Reglaments
15. pants – 2. punkts – 2. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

Ja ievēlēšana nenotiek aizklātā balsošanā, 
hierarhiskā secība atbilst secībai, kādā 
Parlamenta priekšsēdētājs nosauc 
priekšsēdētāja vietniekus.

Ja ievēlēšana ir notikusi ar aklamāciju, 
rīko aizklātu balsošanu, lai noteiktu 
hierarhisko secību.

Or. fr
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PASKAIDROJUMS

1. Atgādinājumam

Reglamentā ir paredzēts, ka

„Parlamenta priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietniekus un kvestorus ievēlē aizklātā 
balsošanā (..). Tomēr, ja izvirzīto kandidātu skaits nepārsniedz brīvo vietu 
skaitu, kandidātus var ievēlēt ar aklamāciju.” (13. panta 1. punkts)

2010. gada 3. septembrī Parlamenta priekšsēdētājs uzdeva jautājumu pēc būtības, vai 
minētā norma ir jāpiemēro tādā pašā veidā, ja ir tikai viens kandidāts un viens brīvais 
amats.

2011. gada 15. jūnijā mūsu komiteja atbildēja apstiprinoši, norādot:

„Ja jāaizstāj viens priekšsēdētāja vietnieks un ja ir tikai viens kandidāts, viņu var 
ievēlēt ar aklamāciju. Parlamenta priekšsēdētājam ir rīcības brīvība nolemt, vai 
ievēlēšana notiek ar aklamāciju vai aizklātā balsošanā. Ievēlētais kandidāts 
hierarhiskā secībā stājas tā priekšsēdētāja vietnieka vietā, ko viņš aizstāj.”

Parlamenta priekšsēdētāja vēstulē ir norādīti vēl citi aspekti attiecībā uz priekšsēdētāja 
vietnieku ievēlēšanu, pie kuriem Konstitucionālo jautājumu komiteja nolēma „atgriezties 
vēlāk ar mērķi izdarīt iespējamus grozījumus Reglamentā”.

2. Izskatāmais jautājums

Vai Parlamenta priekšsēdētāja rīcības brīvībai attiecībā uz priekšsēdētāja vietnieku 
hierarhisko secību jābūt ierobežotai vai tā vispār jāatceļ?

Saskaņā ar AFCO komitejas sniegto Reglamenta 13. panta 1. punkta interpretāciju 
situācijā, kad ir vienāds kandidātu un brīvo amatu skaits, Parlamenta priekšsēdētājs tātad 
var sākt ievēlēšanu ar aklamāciju vai arī aizklātā balsošanā, kā noteikts Reglamenta 
169. pantā. Gadījumā, kad kandidāti tiek ievēlēti ar aklamāciju, priekšsēdētājam 
vienlaikus būtu jālemj par priekšsēdētāja vietnieku hierarhisko secību (15. panta 2. punkta 
otrā daļa). Ir paustas bažas, ka šāds Parlamenta priekšsēdētāja lēmums atsevišķos 
gadījumos varētu radīt nevienprātību. Lai šo situāciju novērstu, varētu paredzēt iespēju 
noteiktam deputātu skaitam vai politiskajai grupai apšaubīt Parlamenta priekšsēdētāja 
ierosināto hierarhisko secību vai vispār atcelt priekšsēdētāja tiesības noteikt šo secību, kā 
rezultātā būtu jānotiek balsošanai.

Par vēlēšanām atbildīgais dienests (Prezidentūras ģenerāldirektorāta Plenārsēžu 
direktorāts), kad tam uzdeva jautājumu par priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšanas 
praktiskajiem aspektiem, sniedza šādu informāciju: ja politiskās grupas ir vienojušās par 
izvirzāmajām personām, šīs personas (parasti — 14) tiek ievēlētas ar aklamāciju.
Hierarhisko secību pēc tam nosaka balsojot. Ir taisnība — iespējams, ka politiskās grupas 
panāk vienošanos par personām, bet nekad par hierarhisko secību. Šādā situācijā 
Parlamenta priekšsēdētājs atturas izmantot savas (juridiski spēkā esošās) privilēģijas 
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noteikt hierarhisko secību. Ja politiskās grupas nevienojas par ievēlamām personām vai ja 
ir „neatkarīgas” kandidatūras, notiek balsošana un priekšsēdētāja vietnieku hierarhisko 
secību nosaka par viņiem nodoto balsu skaits.

Pamatojoties uz šo argumentāciju, šajā ziņojuma projektā tiek ierosināts Reglamentā veikt 
grozījumu, lai Reglamentu saskaņotu ar Parlamenta praksi un atrisinātu neskaidrību, uz ko 
deputāti norādījuši.


