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13, 14, 15 ja 16 artiklan muuttaminen

Tarkistus 1

Euroopan parlamentin työjärjestys
13 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

Ehdokkaaksi asettaminen ja yleiset 
määräykset

Toimihenkilöiden vaali

1. Puhemies, varapuhemiehet ja kvestorit 
valitaan salaisessa äänestyksessä 169 
artiklan mukaisesti. Ehdokkaaksi 
asettaminen edellyttää, että kyseinen 
henkilö on antanut suostumuksensa. 
Ehdokkaita voivat nimetä ainoastaan 
poliittiset ryhmät tai vähintään 40 jäsentä. 
Jos ehdokkaita kuitenkin on yhtä monta tai 
vähemmän kuin täytettäviä paikkoja, 
heidän valintansa voidaan vahvistaa 
suosionosoituksin. 

1. Puhemies, varapuhemiehet ja kvestorit 
valitaan salaisessa äänestyksessä 169 
artiklan mukaisesti. Vaali suoritetaan 
työjärjestyksen liitteessä XXII määritellyn 
siirtoäänimenettelyn mukaisesti.

Ehdokkaaksi asettaminen edellyttää, että 
kyseinen henkilö on antanut 
suostumuksensa. Ehdokkaita voivat nimetä 
ainoastaan poliittiset ryhmät tai vähintään 
40 jäsentä. Jos ehdokkaita kuitenkin on 
yhtä monta tai vähemmän kuin täytettäviä 
paikkoja, heidän valintansa voidaan 
vahvistaa suosionosoituksin.

Jos yhden ainoan varapuhemiehen tilalle 
on valittava toinen, ja on vain yksi ainoa 
ehdokas, tämän ehdokkaan valinta voidaan 
vahvistaa suosionosoituksin. Puhemiehellä 
on harkintavalta ratkaistaessa, 
vahvistetaanko valinta suosionosoituksin 
vai toimitetaanko salainen äänestys. 
Valituksi tullut ehdokas ottaa sen 
varapuhemiehen paikan 
arvojärjestyksessä, jonka tilalle hänet 
valitaan.

Jos yhden ainoan varapuhemiehen tilalle 
on valittava toinen, ja on vain yksi ainoa 
ehdokas, tämän ehdokkaan valinta voidaan 
vahvistaa suosionosoituksin. Puhemiehellä 
on harkintavalta ratkaistaessa, 
vahvistetaanko valinta suosionosoituksin 
vai toimitetaanko salainen äänestys. 
Valituksi tullut ehdokas ottaa sen 
varapuhemiehen paikan 
arvojärjestyksessä, jonka tilalle hänet 
valitaan.

2. Puhemiehen, varapuhemiesten ja 
kvestorien vaaleissa on otettava yleisesti 
huomioon jäsenvaltioiden ja poliittisten 

2. Toimihenkilöiden vaaleissa on otettava 
yleisesti huomioon kansallisuuksien ja 
poliittisten kantojen tasapuolinen edustus.
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kantojen tasapuolinen edustus.

Or. en

Perustelu

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).

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 2

Euroopan parlamentin työjärjestys
14 artiklan 1 kohta
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Nykyinen teksti Tarkistus

1. Ensin valitaan puhemies. 
Ehdokasasettelu on ennen jokaista 
äänestyskierrosta annettava tiedoksi 12 
artiklan nojalla puheenjohtajana 
väliaikaisesti toimivalle jäsenelle, joka 
ilmoittaa siitä parlamentille. Jos kolmen 
äänestyskierroksen jälkeen yksikään 
ehdokas ei ole saanut ehdotonta 
enemmistöä annetuista äänistä, 
neljännellä äänestyskierroksella voivat 
olla ehdokkaina ainoastaan ne kaksi 
jäsentä, jotka saivat eniten ääniä 
kolmannella äänestyskierroksella. Äänten 
mennessä tasan iältään vanhempi 
ehdokas julistetaan valituksi.

1. Ensin valitaan puhemies. 
Ehdokasasettelu on ennen jokaista 
äänestyskierrosta annettava tiedoksi 12 
artiklan nojalla puheenjohtajana 
väliaikaisesti toimivalle jäsenelle, joka 
ilmoittaa siitä parlamentille.

Or. en

Perustelu

Ks. tarkistus 1.

Tarkistus 3

Euroopan parlamentin työjärjestys
15 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

1. Seuraavaksi valitaan varapuhemiehet 
yhdellä äänestyslipulla. Ensimmäisellä 
äänestyskierroksella tulevat valituiksi 
täytettäviin toimiin saamansa äänimäärän 
mukaisessa järjestyksessä ne 14 
ehdokasta, jotka saavat ehdottoman 
enemmistön annetuista äänistä. Jos 
valittuja ehdokkaita on vähemmän kuin 
täytettäviä paikkoja, toimitetaan toinen 
äänestyskierros samoin ehdoin jäljelle 
jäävien paikkojen täyttämiseksi. Jos 
tarvitaan kolmas äänestyskierros, jäljelle 
jääneiden paikkojen täyttämiseksi riittää 
suhteellinen enemmistö. Äänten mennessä 

1. Seuraavaksi valitaan varapuhemiehet.
Äänten mennessä tasan iältään vanhimmat 
ehdokkaat julistetaan valituiksi.
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tasan iältään vanhimmat ehdokkaat 
julistetaan valituiksi.

Vaikka tässä artiklassa, toisin kuin 14 
artiklan 1 kohdassa, ei erikseen mainita 
uusien ehdokkaiden nimeämisen 
mahdollisuutta varapuhemiesten vaalin 
äänestyskierrosten välillä, se on kuitenkin 
sallittua, koska parlamentin on 
täysivaltaisena elimenä voitava ottaa 
huomioon kaikki mahdolliset ehdokkaat, 
etenkin kun tämän mahdollisuuden 
puuttuminen saattaisi muodostaa esteen 
vaalin joustavalle toimittamiselle.
2. Jollei 18 artiklan 1 kohdan määräyksistä 
muuta johdu, varapuhemiesten 
arvojärjestys määräytyy heidän 
valitsemisjärjestyksensä mukaan ja äänten 
mennessä tasan iän perusteella. 

2. Jollei 18 artiklan 1 kohdan määräyksistä 
muuta johdu, varapuhemiesten 
arvojärjestys määräytyy heidän 
valitsemisjärjestyksensä mukaan ja äänten 
mennessä tasan iän perusteella. 

Jos varapuhemiehiä ei valita salaisessa 
äänestyksessä, arvojärjestys vastaa sitä 
järjestystä, jossa puhemies julistaa heidän 
nimensä.

Or. en

Perustelu

Ks. tarkistus 1.

Tarkistus 4

Euroopan parlamentin työjärjestys
16 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

Varapuhemiesten vaalin jälkeen 
parlamentti valitsee viisi kvestoria.

Varapuhemiesten vaalin jälkeen 
parlamentti valitsee viisi kvestoria.

Kvestorit valitaan samaa menettelyä 
noudattaen kuin varapuhemiehet.

Or. en
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Perustelu

Ks. tarkistus 1.


