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PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wprowadzenia zmian do art. 15 ust. 2 akapit drugi Regulaminu Parlamentu 
Europejskiego dotyczącego porządku pierwszeństwa wiceprzewodniczących wybranych 
przez aklamację
(2012/2020(REG))

Parlament Europejski,

– uwzględniając pismo swojego przewodniczącego z dnia 3 września 2010 r.,

– uwzględniając wykładnię art. 13 ust. 1 Regulaminu przyjętą przez Komisję Spraw 
Konstytucyjnych dnia 15 czerwca 2011 r. i ogłoszoną na posiedzeniu plenarnym dnia 22 
czerwca 2011 r.,

– uwzględniając art. 211 i 212 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A7-0000/2012),

1. podejmuje decyzję o wprowadzeniu do Regulaminu poniższych zmian;

2. przypomina, że zmiany te wchodzą w życie pierwszego dnia następnej sesji miesięcznej;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji do wiadomości 
Radzie i Komisji.

Poprawka1

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst obowiązujący Poprawka

Jeśli wybory nie odbywały się w 
głosowaniu tajnym, porządek 
pierwszeństwa odpowiada kolejności 
wyczytania przez Przewodniczącego.

Jeśli wyboru dokonano przez aklamację, w 
celu ustalenia porządku pierwszeństwa 
przeprowadza się głosowanie tajne.

Or. fr

UZASADNIENIE

1. Tytułem przypomnienia
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W Regulaminie przewidziano, że:

„Przewodniczący, wiceprzewodniczący i kwestorzy są wybierani w głosowaniu 
tajnym (...) Jednakże, jeżeli liczba kandydatur nie przekracza liczby miejsc do 
obsadzenia, kandydaci mogą być wybrani przez aklamację.” (art. 13 ust. 1)

Dnia 3 września 2010 r. przewodniczący sformułował pytanie merytoryczne dotyczące 
tego, czy zasadę tę należy stosować w taki sam sposób w przypadku, gdy jest tylko jeden 
kandydat i jedno miejsce do obsadzenia.

Dnia 15 czerwca 2011 r. komisja AFCO udzieliła następującej odpowiedzi twierdzącej:

„Jeżeli ma zostać zastąpiony tylko jeden wiceprzewodniczący, a jest tylko jeden 
kandydat, może on zostać wybrany przez aklamację. Przewodniczący ma prawo 
zadecydowania o tym, czy wybór nastąpi przez aklamację czy w głosowaniu 
tajnym. Nowo wybrany wiceprzewodniczący zajmie w porządku pierwszeństwa 
miejsce wiceprzewodniczącego, którego zastępuje.”

W piśmie przewodniczącego przywołano też inne aspekty wyboru wiceprzewodniczących, 
do których Komisja Spraw Konstytucyjnych postanowiła „powrócić w późniejszym 
terminie w celu ewentualnej zmiany Regulaminu”.

2. Kwestia do rozpatrzenia

Czy należy ograniczyć lub znieść przysługujące przewodniczącemu prawo 
decydowania o porządku pierwszeństwa wiceprzewodniczących?

Zgodnie z wykładnią art. 13 ust. 1 Regulaminu wydaną przez komisję AFCO, 
w przypadku równej liczby kandydatów i wolnych stanowisk przewodniczący może 
przeprowadzić wybór przez aklamację lub, w ramach alternatywy, wybór w głosowaniu 
tajnym, o którym mowa w art. 169 Regulaminu. W przypadku wyboru przez aklamację do 
przewodniczącego należy jednocześnie decyzja dotycząca porządku pierwszeństwa 
wiceprzewodniczących (art. 15 ust. 2 akapit drugi). Wyrażono zaniepokojenie w związku 
z tym, że ustalenie tego porządku przez przewodniczącego mogłoby w niektórych 
przypadkach nie spotkać się z jednomyślnym poparciem. W celu zaradzenia tej sytuacji 
można by przewidzieć możliwość zakwestionowania przez pewną liczbę posłów lub 
grupę polityczną porządku pierwszeństwa zaproponowanego przez przewodniczącego lub 
całkowicie znieść uprawnienia przewodniczącego do ustalania porządku pierwszeństwa, 
co byłoby równoznaczne z koniecznością przeprowadzenia głosowania.

W odpowiedzi na pytania o aspekty praktyczne wyborów wiceprzewodniczących, dział 
odpowiedzialny za wybory (Dyrekcja Generalna ds. Urzędu Przewodniczącego, Dyrekcja 
ds. Posiedzeń Plenarnych) udzielił następujących informacji: w przypadku, gdy między 
grupami politycznymi istnieje porozumienie co do tego, które osoby należy powołać, 
osoby te (zazwyczaj 14) są wybierane przez aklamację. Porządek pierwszeństwa jest 
następnie ustalany w drodze głosowania. Dzieje się tak ze względu na to, że grupy 
polityczne mogą osiągnąć porozumienie co do osób, nigdy jednak – co do porządku 
pierwszeństwa. W takiej sytuacji przewodniczący powstrzymuje się od korzystania z 
przywileju (przysługującego mu na mocy przepisów) dotyczącego ustalania porządku 



PR\906223PL.doc 5/5 PE492.597v01-00

PL

pierwszeństwa. Jeżeli grupy polityczne nie osiągną porozumienia co do osób, jakie należy 
wybrać, lub w przypadku istnienia kandydatur niezależnych, przeprowadza się 
głosowanie, a porządek pierwszeństwa ustalany jest według kolejności, w jakiej 
kandydaci zostali wybrani.

W oparciu o to rozumowanie niniejszy projekt sprawozdania proponuje zmianę 
Regulaminu mającą na celu dostosowanie go do praktyki stosowanej przez Parlament i 
dostarcza rozwiązanie przedstawionej powyżej problematycznej kwestii.


