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PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind modificarea articolului 15 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul de 
procedură al Parlamentului European, în ceea ce privește ordinea precedenței 
vicepreședinților aleși prin aclamare
(2012/2020(REG))

Parlamentul European,

– având în vedere scrisoarea Președintelui său din 3 septembrie 2010,

– având în vedere interpretarea articolului 13 alineatul (1) din Regulamentul de procedură 
adoptată de Comisia pentru afaceri constituționale la 15 iunie 2011 și anunțată în plen la 
22 iunie 2011,

– având în vedere articolele 211 și 212 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale (A7-0000/2012),

1. hotărăște să aducă Regulamentului său de procedură modificarea de mai jos;

2. reamintește că această modificare intră în vigoare în prima zi a următoarei perioade de 
sesiune;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, spre informare, 
Consiliului și Comisiei.

Amendamentul 1

Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul în vigoare Amendamentul

În cazul în care alegerea nu are loc în urma 
unui vot secret, ordinea precedenței 
corespunde ordinii în care sunt prezentați 
de Președinte.

În cazul în care alegerea are loc prin 
aclamare, ordinea precedenței se stabilește 
prin vot secret.

Or. fr



PE492.597v01-00 4/5 PR\906223RO.doc

RO

EXPUNERE DE MOTIVE

1. Context

Regulamentul de procedură prevede următoarele:

„Președintele, vicepreședinții și chestorii sunt aleși prin vot secret [...] Cu toate 
acestea, în cazul în care numărul de candidaturi nu depășește numărul de 
locuri care urmează a fi ocupate, candidații pot fi aleși prin aclamare.” 
[articolul 13 alineatul (1)]

La 3 septembrie 2010, Președintele a întrebat, în esență, dacă această dispoziție trebuie 
aplicată în același mod în situația în care nu există decât un singur candidat și un singur loc 
care urmează a fi ocupat.

Comisia noastră a răspuns afirmativ, la data de 15 iunie 2011, după cum urmează:

„Dacă trebuie înlocuit un singur vicepreședinte și există doar un singur candidat, 
acesta poate fi ales prin aclamare. Președintele dispune de puterea discreționară 
de a decide dacă alegerea se desfășoară prin aclamare sau prin vot secret. 
Candidatul ales ia locul vicepreședintelui pe care îl înlocuiește, în ordinea 
precedenței.”

În scrisoarea Președintelui sunt menționate și alte aspecte privind alegerea 
vicepreședinților, asupra cărora Comisia pentru afaceri constituționale a decis „să revină 
ulterior, în vederea unei eventuale modificări a Regulamentului de procedură”.

2. Aspecte de analizat

Puterea discreționară a Președintelui în ceea ce privește ordinea precedenței 
vicepreședinților trebuie să fie limitată sau suprimată?

Conform interpretării date de Comisia AFCO articolului 13 alineatul (1) din Regulamentul 
de procedură, dacă numărul candidaților este egal cu cel al posturilor vacante, Președintele 
poate să recurgă la alegerea prin aclamare sau, ca alternativă, la un vot secret în 
conformitate cu articolul 169 din Regulamentul de procedură. În cazul alegerii prin 
aclamare, Președintelui i-ar reveni și decizia asupra ordinii precedenței vicepreședinților 
[articolul 15 alineatul (2) al doilea paragraf]. A fost semnalată însă posibilitatea ca o astfel 
de hotărâre a Președintelui să nu fie acceptată în unanimitate. Pentru remedierea acestei 
situații, ar putea fi prevăzută posibilitatea ca un anumit număr de deputați sau un grup 
politic să conteste ordinea precedenței propusă de Președinte sau pur și simplu să se 
anuleze prerogativa Președintelui de a stabili ordinea precedenței, impunându-se astfel 
votarea.

Consultat în privința aspectelor practice ale alegerilor vicepreședinților, serviciul 
responsabil cu alegerile (DG Președinție, Direcția pentru ședințe plenare) a oferit 
următoarele informații: atunci când există un acord între grupurile politice în privința 
persoanelor care urmează a fi numite, alegerea acestor persoane (în mod normal 14) are 
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loc prin aclamare. Ordinea precedenței este apoi hotărâtă prin vot. Motivul este acela că 
grupurile politice ajung în cele din urmă la un acord în privința persoanelor, însă niciodată 
în ceea ce privește ordinea precedenței. Într-o astfel de situație, Președintele nu își 
utilizează dreptul (care există din punct de vedere juridic) de a stabili ordinea precedenței. 
Dacă grupurile politice nu ajung la un acord în privința persoanelor care urmează a fi alese 
sau dacă există candidaturi „independente”, se procedează la vot, iar ordinea precedenței 
este stabilită în funcție de ordinea în care au fost aleși candidații.

Bazându-se pe aceste argumente, prezentul proiect de raport propune o modificare a 
Regulamentului de procedură pentru a-l armoniza cu practica Parlamentului și pentru a 
răspunde preocupărilor care au fost semnalate.


