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PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o spremembi člena 15(2), drugi odstavek, poslovnika Evropskega parlamenta glede 
prednostnega vrstnega reda podpredsednikov, izvoljenih s ploskanjem
(2012/2020(REG))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju pisma svojega predsednika z dne 3. septembra 2010,

– ob upoštevanju razlage člena 13, odstavek 1, Poslovnika, ki jo je Odbor za ustavne zadeve 
sprejel 15. junija 2011 in je bila na plenarnem zasedanju razglašena 22. junija 2011,

– ob upoštevanju členov 211 in 212 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A7-0000/2012),

1. se odloči spremeniti Poslovnik, kot sledi;

2. opozarja, da bo sprememba začela veljati na prvi dan naslednjega delnega zasedanja;

3. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji v vednost.

Predlog spremembe1

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 15 – odstavek 2 – alinea 2

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Kadar podpredsedniki niso izvoljeni s 
tajnim glasovanjem, prednostni vrstni red 
določa zaporedje, po katerem je predsednik 
prebral njihova imena Parlamentu.

Kadar so podpredsedniki izvoljeni s 
ploskanjem, se prednostni vrstni red določi 
s tajnim glasovanjem.

Or. fr
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OBRAZLOŽITEV

1. Ozadje

Poslovnik določa naslednje:

„Predsednik, podpredsedniki in kvestorji so izvoljeni s tajnim glasovanjem (…). 
V primeru, da število kandidatur ne preseže števila razpoložljivih sedežev, so 
kandidati lahko izvoljeni s ploskanjem.“ (Člen 13, odstavek 1)

Predsednik je 3. 9. 2010 v bistvu zastavil vprašanje, ali je to pravilo treba uporabljati na 
enak način tudi v primeru, ko je samo en kandidat in je treba zapolniti samo eno mesto.

Naš odbor je 15. 6. 2011 odgovoril pritrdilno z naslednjimi besedami:

„Če je treba zamenjati enega samega podpredsednika in je kandidat samo en, se 
le-ta lahko izvoli s ploskanjem. Predsednik ima diskrecijsko pravico odločiti, ali 
se izvolitev izvede s ploskanjem ali s tajnim glasovanjem. Izvoljeni kandidat po 
prednostnem vrstnem redu zasede mesto podpredsednika, ki ga nadomesti.“

V pismu predsednika EP so omenjeni še drugi vidiki izvolitve podpredsednikov, katere bo 
naš odbor „obravnaval naknadno za morebitno spremembo Poslovnika“.

2. Vprašanje, ki ga je treba preučiti

Ali je treba diskrecijsko pravico predsednika, da odloči o prednostnem vrstnem redu 
podpredsednikov, omejiti ali ukiniti?

Po razlagi Odbora za ustavne zadeve v zvezi s členom 13(1) Poslovnika se lahko 
predsednik v primeru, ko je število kandidatov enako številu prostih mest, odloči, da se 
izvolitev izvede bodisi s ploskanjem bodisi s tajnim glasovanjem, kot je opredeljeno v 
členu 169 Poslovnika. V primeru izvolitve s ploskanjem bi predsednik istočasno odločil 
tudi o prednostnem vrstnem redu podpredsednikov (odstavek 2(2) člena 15). Izražen je bil 
pomislek, da bi takšna določitev predsednika v nekaterih primerih lahko naletela na 
nesoglasje. Da bi to preprečili, bi lahko predvideli možnost, da določeno število poslancev 
ali politična skupina izrazi dvom glede prednostnega vrstnega reda, ki ga predlaga 
predsednik, ali preprosto predsedniku odvzame možnost določitve prednostnega vrstnega 
reda, zaradi česar bi moralo priti do glasovanja.

Pristojna služba za volitve (GD Predsedstvo, direktorat za plenarna zasedanja) je na 
vprašanje o praktičnih vidikih izvolitve podpredsednikov podala naslednji odgovor: kadar 
politične skupine soglašajo glede kandidatov, so ti (običajno jih je 14) izvoljeni s 
ploskanjem. Prednostni vrstni red se nato določi z glasovanjem. Tako je zato, ker politične 
skupine soglasje lahko dosežejo glede oseb, nikoli pa glede prednostnega vrstnega reda. V 
takšni situaciji se predsednik vzdrži uporabe svojega (pravno obstoječega) privilegija, da 
določi prednostni vrstni red. V primeru, da politične skupine soglasja glede kandidatov ne 
dosežejo, ali v primeru „neodvisnih“ kandidatur, se izvede glasovanje, prednostni vrstni 
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red pa določa zaporedje, po katerem so bili kandidati izvoljeni.

Na osnovi te utemeljitve želimo s tem osnutkom poročila predlagati spremembo 
Poslovnika, da bi ga uskladili s prakso Parlamenta in odpravili nejasnosti.


