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Ændring af artikel 13, 14, 15 og 16

Ændringsforslag 1

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 13

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Indstilling af kandidater og almindelige 
bestemmelser

Valg

1. Formanden, næstformændene og 
kvæstorerne vælges ved hemmelig 
afstemning i overensstemmelse med artikel 
169. Indstilling af kandidater kan kun ske 
med de pågældendes samtykke. 
Indstillingen kan kun foretages af politiske 
grupper eller mindst 40 medlemmer. Dog 
kan kandidaterne vælges med akklamation, 
hvis antallet af kandidater ikke overstiger 
antallet af ledige pladser. 
Foretages nyvalg af alene én næstformand, 
og der kun er én kandidat, kan denne 
vælges med akklamation. Formanden har 
skønsbeføjelse til at afgøre, om valget 
finder sted med akklamation eller ved 
hemmelig afstemning. Den valgte kandidat 
indtager sin forgængers plads i 
næstformændenes rangfølge.
2. Ved valg af formand, næstformænd og 
kvæstorer taget som en helhed må der 
tages hensyn til en rimelig repræsentation 
af medlemsstater og politiske retninger.

1. Formanden, næstformændene og 
kvæstorerne vælges ved hemmelig 
afstemning i overensstemmelse med artikel 
169. Valget gennemføres efter 
forholdstalsmetoden med overførsel af 
overskydende stemmer (STV) som fastlagt 
i bilag XXII til denne forretningsorden.
Indstilling af kandidater kan kun ske med 
de pågældendes samtykke. Indstillingen 
kan kun foretages af politiske grupper eller 
mindst 40 medlemmer. Dog kan 
kandidaterne vælges med akklamation, 
hvis antallet af kandidater ikke overstiger 
antallet af ledige pladser.
Foretages nyvalg af alene én næstformand, 
og der kun er én kandidat, kan denne 
vælges med akklamation. Formanden har 
skønsbeføjelse til at afgøre, om valget 
finder sted med akklamation eller ved 
hemmelig afstemning. Den valgte kandidat 
indtager sin forgængers plads i 
næstformændenes rangfølge.
2. Ved valget må der tages hensyn til en 
rimelig repræsentation af nationaliteter og 
politiske retninger.

Or. en
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Begrundelse

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 
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).

Ændringsforslag 2

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 14 – stk. 1 

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

1. Først vælges formanden. Kandidaturerne 
forelægges før hver valgrunde for det 
medlem, der midlertidigt fører forsædet, jf. 
artikel 12, og vedkommende bekendtgør 
dem for Parlamentet. Har ingen kandidat 
efter tre valgrunder opnået absolut flertal 
af de afgivne stemmer, kan kun de to 
medlemmer, der ved tredje valgrunde har 

1. Først vælges formanden. Kandidaturerne 
forelægges før hver valgrunde for det 
medlem, der midlertidigt fører forsædet, jf. 
artikel 12, og vedkommende bekendtgør 
dem for Parlamentet.
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opnået det største antal stemmer, være 
kandidater ved fjerde valgrunde. I tilfælde 
af stemmelighed erklæres den ældste 
kandidat for valgt.

Or. en

Begrundelse

Se ændringsforslag 1.

Ændringsforslag 3

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 15

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

1. Derefter vælges de 14 næstformænd på 
én stemmeseddel. Ved første valgrunde 
anses de kandidater, der har opnået 
absolut flertal af de afgivne stemmer, for 
valgt i den rækkefølge, der fremgår af 
deres stemmetal. Opnår man ikke herved 
at få valgt alle næstformændene, afholdes 
under samme betingelser en ny valgrunde 
til besættelse af de resterende pladser. 
Bliver en tredje valgrunde nødvendig, 
betragtes de kandidater, som får flest 
stemmer, som valgt til de resterende 
pladser. I tilfælde af stemmelighed 
erklæres de ældste kandidater valgt.

1. Derefter vælges de 14 næstformænd. I 
tilfælde af stemmelighed erklæres de 
ældste kandidater valgt.

2. Med forbehold af artikel 18, stk. 1, 
bestemmes næstformændenes rangfølge af 
den rækkefølge, hvori de er valgt, og i 
tilfælde af stemmelighed af alderen. 

Selv om det i modsætning til artikel 14, 
stk. 1, ikke fremgår klart i forbindelse 
med valg af næstformænd, at der kan 
forelægges kandidaturer mellem de 
forskellige valgrunder, følger dette 
automatisk af plenarforsamlingens ret til 
alene at træffe afgørelse om enhver 
kandidatur, så meget mere som det kunne 
vanskeliggøre en hensigtsmæssig 
afvikling af valget, hvis denne mulighed 
ikke fandtes.
2. Med forbehold af artikel 18, stk. 1, 
bestemmes næstformændenes rangfølge af 
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den rækkefølge, hvori de er valgt, og i 
tilfælde af stemmelighed af alderen. 

Når valg ikke finder sted ved hemmelig 
afstemning, er rangfølgen den, hvori 
formanden har oplæst navnene.

Or. en

Begrundelse

Se ændringsforslag 1.

Ændringsforslag 4

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 16

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Efter valg af næstformænd vælger 
Parlamentet fem kvæstorer.

Efter valg af næstformænd vælger 
Parlamentet fem kvæstorer.

Kvæstorerne vælges på samme måde som 
næstformændene.

Or. en

Begrundelse

Se ændringsforslag 1.


