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Artiklite 13, 14, 15 ja 16 muutmine

Muudatusettepanek 1

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 13

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Kandidaatide ülesseadmine ja üldsätted Ametikandjate valimine
1. President, asepresidendid ja kvestorid 
valitakse salajasel hääletusel artikli 169 
alusel. Kandidaatide ülesseadmiseks on 
vajalik nende nõusolek. Kandidaate võivad 
üles seada fraktsioon või vähemalt 40 
parlamendiliiget. Kui ülesseatud 
kandidaatide arv ei ületa täidetavate 
kohtade arvu, võib kandidaatide valimine 
toimuda ühise heakskiitmise teel. 
Kui tuleb asendada ainult üks asepresident 
ja kui on ainult üks kandidaat, võib ta 
osutuda valituks ühise heakskiitmise teel. 
Presidendil on volitus otsustada kas 
valimine toimub ühise heakskiitmise teel 
või salajasel hääletusel. Valitud 
asepresident asub asepresidentide 
järjestuses oma eelkäija kohale.
2. Presidendi, asepresidentide ja kvestorite
valimisel tuleks arvestada vajadusega 
tagada liikmesriikide ja poliitiliste vaadete 
üldine õiglane esindatus.

1. President, asepresidendid ja kvestorid 
valitakse salajasel hääletusel artikli 169 
alusel. Valimine toimub ülekantavate 
häältega hääletuse teel, nagu on ette 
nähtud käesoleva kodukorra XXII lisas.
Kandidaatide ülesseadmiseks on vajalik 
nende nõusolek. Kandidaate võivad üles 
seada fraktsioon või vähemalt 40 
parlamendiliiget. Kui ülesseatud 
kandidaatide arv ei ületa täidetavate 
kohtade arvu, võib kandidaatide valimine 
toimuda ühise heakskiitmise teel.

Kui tuleb asendada ainult üks asepresident 
ja kui on ainult üks kandidaat, võib ta 
osutuda valituks ühise heakskiitmise teel. 
Presidendil on volitus otsustada, kas 
valimine toimub ühise heakskiitmise teel 
või salajasel hääletusel. Valitud 
asepresident asub asepresidentide 
järjestuses oma eelkäija kohale.
2. Ametikandjate valimisel tuleks 
arvestada vajadusega tagada kodanike ja 
poliitiliste vaadete üldine õiglane 
esindatus.

Or. en

Selgitus

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.
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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).

Muudatusettepanek 2

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 14 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1. Kõigepealt valitakse president. 
Ülesseatud kandidaatide nimed antakse 
enne iga hääletusvooru selle 
parlamendiliikme kätte, kes on artikli 12 
alusel ajutine istungi juhataja ja kes teatab 
nimed parlamendile. Kui pärast kolme 
hääletusvooru ei ole ükski kandidaat 
kogunud antud häälte absoluutset 
enamust, pääsevad neljandasse 
hääletusvooru kaks parlamendiliiget, kes 
said kolmandas hääletusvoorus kõige 
enam hääli. Võrdse häälte arvu puhul 
kuulutatakse valituks vanem kandidaat.

1. Kõigepealt valitakse president. 
Ülesseatud kandidaatide nimed antakse 
enne iga hääletusvooru selle 
parlamendiliikme kätte, kes on artikli 12 
alusel ajutine istungi juhataja ja kes teatab 
nimed parlamendile.

Or. en
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Selgitus

Vt muudatusettepanekut 1.

Muudatusettepanek 3

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 15

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1. Seejärel valitakse asepresidendid, 
kasutades ühtainsat hääletussedelit.
Esimeses hääletusvoorus kuulutatakse 
valituks häälte arvu järjekorras kuni 14 
kandidaati, kes on saanud antud häälte 
absoluutse enamuse. Kui valitud 
kandidaatide arv on väiksem kui 
täidetavate ametikohtade arv, 
korraldatakse samadel tingimustel teine 
hääletusvoor, et täita ülejäänud 
ametikohad. Kui pärast seda läheb vaja 
veel kolmandat hääletusvooru, osutuvad 
ülejäänud kohtade täitmisel valituks 
kandidaadid, kes on saanud suhtelise 
häälteenamuse. Võrdse häälte arvu puhul 
kuulutatakse valituks vanimad 
kandidaadid.

1. Seejärel valitakse asepresidendid.
Võrdse häälte arvu puhul kuulutatakse 
valituks vanimad kandidaadid.
2. Asepresidentide järjestuse määrab nende 
valimise järjekord ja võrdse häälte arvu 
korral nende vanus, kui artikli 18 lõikes 1 
ei ole sätestatud teisiti. 

Kuigi see artikkel ei näe erinevalt artikli 
14 lõikest 1 asepresidentide valimise 
puhul otseselt ette uute kandidaatide 
ülesseadmist valimisvoorude vahel, on see 
lubatud, sest parlament kui suveräänne 
organ peab saama kaaluda kõiki 
võimalikke kandidaate ja sellise 
võimaluse puudumine võiks takistada 
valimiste sujuvat läbiviimist.
2. Asepresidentide järjestuse määrab nende 
valimise järjekord ja võrdse häälte arvu 
korral nende vanus, kui artikli 18 lõikes 1 
ei ole sätestatud teisiti. 

Kui asepresidente ei valita salajasel 
hääletusel, määrab nende järjestuse 
järjekord, milles president teatab 
parlamendile nende nimed.
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Or. en

Selgitus

Vt muudatusettepanekut 1.

Muudatusettepanek 4

Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 16

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Pärast asepresidentide valimist valib 
parlament viis kvestorit.

Pärast asepresidentide valimist valib 
parlament viis kvestorit.

Kvestorid valitakse sama korra järgi nagu 
asepresidendid.

Or. en

Selgitus

Vt muudatusettepanekut 1.


