
RE\901000CS.doc PE489.241v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Dokument ze zasedání

3. 5. 2012 B7-0230/2012

NÁVRH ZMĚNY JEDNACÍHO 
ŘÁDU EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU
předložený v souladu s článkem 212 jednacího řádu

Změna článků 13, 14, 15 a 16

Andrew Duff



PE489.241v01-00 2/5 RE\901000CS.doc

CS

B7-0230/2012

Změna článku 13, 14, 15 a 16

Pozměňovací návrh 1

Jednací řád Evropského parlamentu
Článek 13

Původní znění Pozměňovací návrh

1. Předseda, místopředsedové a kvestoři 
jsou voleni tajným hlasováním v souladu s 
článkem 169. Nominace se podávají se 
souhlasem kandidátů. Návrhy mohou 
podávat pouze politické skupiny nebo 
nejméně čtyřicet poslanců. Jestliže však 
počet kandidátů nepřesáhne počet volných 
míst, mohou být kandidáti zvoleni 
aklamací. 

Má-li být nahrazen jediný místopředseda a 
je-li pouze jediný kandidát, může být tento 
kandidát zvolen aklamací. Předseda má 
výlučnou pravomoc rozhodnout o tom, zda 
volba proběhne aklamací nebo tajným 
hlasováním. Zvolený kandidát zastává v 
hierarchii místopředsedů stejné postavení 
jako místopředseda, kterého nahrazuje.
2. Při volbě předsedy, místopředsedů a 
kvestorů je třeba zajistit spravedlivé 
zastoupení jednotlivých členských států a 
politických směrů.

1. Předseda, místopředsedové a kvestoři 
jsou voleni tajným hlasováním v souladu s 
článkem 169. Volby probíhají postupem 
jednotlivého převoditelného hlasu, jak je 
stanoveno v příloze XXII jednacího řádu.
Nominace se podávají se souhlasem 
kandidátů. Návrhy mohou podávat pouze 
politické skupiny nebo nejméně čtyřicet 
poslanců. Jestliže však počet kandidátů 
nepřesáhne počet volných míst, mohou být 
kandidáti zvoleni aklamací.

Má-li být nahrazen jediný místopředseda a 
je-li pouze jediný kandidát, může být tento 
kandidát zvolen aklamací. Předseda má 
výlučnou pravomoc rozhodnout o tom, zda 
volba proběhne aklamací nebo tajným 
hlasováním. Zvolený kandidát zastává v 
hierarchii místopředsedů stejné postavení 
jako místopředseda, kterého nahrazuje.
2. Při volbě funkcionářů je třeba zajistit 
spravedlivé zastoupení jednotlivých 
národností a politických směrů.

Or. en

Odůvodnění

The Single Transferable Vote (STV)

Under STV voters list the candidates in order of preference. To be elected a candidate needs 
to pass a quota, which is the number of valid votes cast divided by the number of candidates 
to be elected.

Ballot papers are sorted according to voters’ first choices. Candidates who fulfil the quota 
are declared elected in order of precedence. Surplus votes of successful candidates – that is, 
their number of votes over the quota – are then transferred at a weighted value to their 
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voters’ second choices.

If not enough candidates have been elected, the candidate with the lowest number of votes is 
eliminated, with the second preferences of those votes transferred to the other (unelected) 
candidates. The transfer of surpluses and the elimination of candidates continue until the 
required number of candidates has been elected.

Whenever a candidate gets more votes than needed to be elected, surplus votes are 
transferred to the voter's second choice. When a candidate has too few votes to be elected, 
their voters' second choices are transferred.

No vote is wasted. STV eliminates the need for tactical voting: the more popular candidates 
win. No favourite candidate is disadvantaged by the listing of other preferences which are 
only used if that candidate is either elected or eliminated. 

STV requires only one ballot, thereby saving Parliamentary time. 

Rule 13(2), which is at present merely aspirational, is rendered more operational by the 
introduction of STV. However the reference to 'Member States' is archaic: today, after 
Lisbon, MEPs represent the citizens of the Union and not its States (Article 14(2) TEU).

Pozměňovací návrh 2

Jednací řád Evropského parlamentu
Článek 14

Původní znění Pozměňovací návrh

1. Nejprve se volí předseda. Nominace se 
podávají před každou volbou poslanci ve 
funkci dočasného předsedy podle článku 
12, který je oznámí Parlamentu. Jestliže po 
třech volbách nezíská žádný kandidát 
absolutní většinu odevzdaných hlasů, 
uskuteční se čtvrtá volba pouze mezi 
dvěma poslanci, kteří získali nejvyšší 
počet hlasů při třetí volbě. V případě 
rovnosti hlasů je prohlášen za zvoleného 
starší z kandidátů.

1. Nejprve se volí předseda. Nominace se 
podávají před každou volbou poslanci ve 
funkci dočasného předsedy podle článku 
12, který je oznámí Parlamentu.

Or. en

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh 1.
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Pozměňovací návrh 3

Jednací řád Evropského parlamentu
Článek 15

Původní znění Pozměňovací návrh

1. Po zvolení předsedy se na jediném 
hlasovacím lístku volí místopředsedové.
Kandidáti, kteří při první volbě získají 
absolutní většinu odevzdaných hlasů, se 
považují za zvolené do čtrnáctého místa 
podle pořadí získaných hlasů. Pokud je 
počet zvolených kandidátů nižší než počet 
míst, která mají být obsazena, uskuteční 
se za stejných podmínek druhá volba k 
obsazení zbývajících míst. Je-li zapotřebí 
třetí volba, stačí ke zvolení na zbývající 
místa poměrná většina. V případě rovnosti 
hlasů je prohlášen za zvoleného nejstarší 
poslanec.

1. Po zvolení předsedy se volí 
místopředsedové. V případě rovnosti hlasů 
je prohlášen za zvoleného nejstarší 
poslanec.
2. S výhradou čl. 18 odst. 1 závisí 
hierarchie místopředsedů na pořadí, v 
jakém byli zvoleni, a v případě rovnosti 
hlasů na věku. 

Ačkoliv tento článek na rozdíl od čl. 14 
odst. 1 výslovně nestanoví možnost
podávat nové nominace mezi jednotlivými 
hlasováními během volby místopředsedů, 
je podávání nových nominací dovoleno, 
protože Parlament jako svrchovaný orgán 
musí mít možnost vzít v úvahu všechny 
možné kandidáty, zvláště proto, že 
neexistence této možnosti by mohla být 
překážkou pro hladký průběh volby.
2. S výhradou čl. 18 odst. 1 závisí 
hierarchie místopředsedů na pořadí, v 
jakém byli zvoleni, a v případě rovnosti 
hlasů na věku. 

Jestliže nebyli zvoleni tajnou volbou, 
závisí hierarchie na pořadí, v němž čte 
jejich jména předseda Parlamentu.

Or. en
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Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh 1.

Pozměňovací návrh 4

Jednací řád Evropského parlamentu
Článek 16

Původní znění Pozměňovací návrh

Po volbě místopředsedů volí Parlament pět 
kvestorů.

Po volbě místopředsedů volí Parlament pět 
kvestorů.

Kvestoři jsou voleni stejným postupem 
jako místopředsedové.

Or. en

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh 1.


