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Промяна в членове 13, 14, 15 и 16

Изменение 1

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 13

Текст в сила Изменение

Кандидатури и общи разпоредби Избор на ръководни длъжности

1. Председателят, заместник-
председателите и квесторите се избират 
с тайно гласуване в съответствие с член 
169. Кандидатури се издигат със 
съгласието на съответните лица.
Кандидатури могат да бъдат издигани 
от политическа група или от най-малко 
четиридесет членове на ЕП. Въпреки 
това, ако броят на издигнатите 
кандидатури не надвишава броя на 
местата, които трябва да бъдат заети, 
кандидатите могат да бъдат избирани 
чрез акламация.
Ако само един заместник-председател 
трябва да бъде заместен, и има само 
един кандидат, той може да бъде 
избран чрез акламация. Председателят 
има дискреционна власт да реши дали 
изборът да се извърши чрез акламация 
или чрез тайно гласуване. Избраният 
кандидат заема мястото на 
заместник-председателя, който 
замества, по реда на старшинството.
2. При избора на председател, 
заместник-председатели и квестори
се взема предвид като цяло 
необходимостта от осигуряване на 
справедливо представителство на
държавите членки и различните 
политически възгледи.

1. Председателят, заместник-
председателите и квесторите се избират 
с тайно гласуване в съответствие с член 
169. Изборите се провеждат по 
процедурата с един прехвърляем глас, 
определена в приложение ХХІІ към 
настоящия правилник.
Кандидатури се издигат със съгласието 
на съответните лица. Кандидатури могат 
да бъдат издигани от политическа група 
или от най-малко четиридесет членове 
на ЕП. Въпреки това, ако броят на 
издигнатите кандидатури не надвишава 
броя на местата, които трябва да бъдат 
заети, кандидатите могат да бъдат 
избирани чрез акламация.

Ако само един заместник-председател 
трябва да бъде заместен, и има само 
един кандидат, той може да бъде 
избран чрез акламация. Председателят 
има дискреционна власт да реши дали 
изборът да се извърши чрез акламация 
или чрез тайно гласуване. Избраният 
кандидат заема мястото на 
заместник-председателя, който 
замества, по реда на старшинството.

2. При избора на ръководни 
длъжности се взема предвид като цяло 
необходимостта от осигуряване на 
справедливо представителство на
националностите и различните 
политически възгледи.
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Or. en

Обосновка

Един прехвърляем глас

Съгласно процедурата с един прехвърляем глас гласоподавателите подреждат 
кандидатите по ред на предпочитане. За да бъде избран, даден кандидат трябва да 
достигне определена квота, представляваща частното на броя на подадените 
действителни гласове и броя на кандидатите, които трябва да бъдат избрани.

Бюлетините се подреждат съгласно първото предпочитание на гласоподавателя. 
Кандидатите, които са достигнали квотата, се обявяват за избрани по реда на 
старшинството. Надхвърлящите квотата гласове, подадени за избраните кандидати, 
се прехвърлят чрез претегляне на следващите по ред на предпочитане на 
гласоподавателите, подали своя глас за тях, кандидати.

Ако не бъдат избрани достатъчен брой кандидати, кандидатът с най-малък брой 
гласове се елиминира, като гласовете за следващите кандидати по ред на 
предпочитане на гласоподавателите, подали своя глас за него, се прехвърлят на 
останалите (неизбрани) кандидати. Прехвърлянето на надвишаващи квотата гласове 
и елиминирането на кандидати продължават, докато бъдат избрани необходимият 
брой кандидати.

Когато даден кандидат получи повече гласове, отколкото са необходими за неговото 
избиране, надвишаващите квотата гласове се прехвърлят на следващия кандидат по 
ред на предпочитане на гласоподавателите, подали своя глас за него. Когато даден 
кандидат получи твърде малко гласове, за да бъде избран, гласовете за следващите 
кандидати по ред на предпочитане на подалите гласа си за него се прехвърлят.

Нито един глас не остава неоползотворен. Процедурата с един прехвърляем глас 
премахва необходимостта от тактическо гласуване: най-популярните кандидати 
печелят. Нито един предпочитан кандидат не е ощетен от реда на подреждане на 
другите предпочитания, които се използват само ако кандидатът бъде избран или 
елиминиран. 

Процедурата с един прехвърляем глас изисква само едно гласуване, което спестява на 
Парламента време. 

Член 13, параграф 2, който понастоящем е чисто пожелателен, става по-
функционален с въвеждането на процедурата с един прехвърляем глас. Позоваването 
на „държави членки“ е остаряло: днес, след Договора от Лисабон, членовете на ЕП 
представляват гражданите на Съюза, а не неговите държави (член 14, параграф 2 от 
ДЕС).
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Изменение 2

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 14, параграф 1

Текст в сила Изменение

1. Първи се избира председателят. 
Преди всяко гласуване кандидатурите се 
представят на члена на ЕП, временно 
изпълняващ функциите на председател 
съгласно член 12, който ги обявява пред 
Парламента. Ако след три гласувания 
нито един кандидат не е събрал 
абсолютно мнозинство от 
подадените гласове, при четвъртото 
гласуване участват само двамата 
кандидати, получили най-много 
гласове при третото гласуване. В 
случай на равен брой гласове, за избран 
се обявява по-възрастният кандидат. 

1. Първи се избира председателят. 
Преди всяко гласуване кандидатурите се 
представят на члена на ЕП, временно 
изпълняващ функциите на председател 
съгласно член 12, който ги обявява пред 
Парламента. 

Or. en

Обосновка

Вж. изменение 1

Изменение 3

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 15

Текст в сила Изменение

1. Заместник-председателите се избират 
след това с обща бюлетина. За избрани 
на първо гласуване, до запълване на 
четиринадесетте места и по реда на 
броя на подадените за тях гласове, се 
обявяват кандидатите, получили 
абсолютно мнозинство от 
подадените гласове. Ако броят на 
избраните кандидати е по-малък от 
местата за заемане, се провежда 
второ гласуване при същите условия 
за оставащите места. Ако се наложи 

1. Заместник-председателите се избират 
след това. При равен брой гласове за 
избрани се обявяват по-възрастните 
кандидати.

2. При спазване на разпоредбите на член 
18, параграф 1, старшинството на 
заместник-председателите се определя 
от поредността на тяхното избиране, а 
при равен брой гласове - от тяхната 
възраст. 
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провеждане на трето гласуване, 
кандидатите за оставащите места 
се избират с относително 
мнозинство. При равен брой гласове за 
избрани се обявяват по-възрастните 
кандидати.

Независимо че за разлика от член 14, 
параграф 1, настоящият член не 
предвижда изрично възможност за 
издигане на нови кандидатури между 
отделните гласувания за заместник-
председатели, това действие е 
допустимо, доколкото Парламентът, 
в качеството си на суверенен орган, 
трябва да разполага с възможността 
да разгледа всички възможни 
кандидатури, особено като се има 
предвид, че липсата на подобна 
възможност може да попречи на 
гладкото протичане на избора.
2. При спазване на разпоредбите на член 
18, параграф 1, старшинството на 
заместник-председателите се определя 
от поредността на тяхното избиране, а 
при равен брой гласове - от тяхната 
възраст. 

Когато заместник-председателите не 
са били избрани чрез тайно гласуване, 
старшинството се определя от 
поредността, в която имената им са 
били прочетени от председателя.

Or. en

Обосновка

Вж. изменение 1

Изменение 4

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 16
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Текст в сила Изменение

След избирането на заместник-
председателите Парламентът избира 
петима квестори.

След избирането на заместник-
председателите Парламентът избира 
петима квестори.

Квесторите се избират по същата 
процедура, както заместник-
председателите.

Or. en

Обосновка

Вж. изменение 1


