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A 13., 14., 15. és 16. cikkek módosítása

Módosítás 1

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
13 cikk

Hatályos szöveg Módosítás

Jelölés és általános rendelkezések A tisztségviselők megválasztása
1. Az elnököt, az alelnököket és a 
quaestorokat a 169. cikk rendelkezései 
szerint titkos szavazással választják. A 
jelöléshez szükséges a jelöltek 
beleegyezése. A jelöléshez vagy egy 
képviselőcsoport, vagy legalább 40 
képviselő támogatása szükséges. Ha a 
jelölések száma nem haladja meg a 
betöltetlen tisztségek számát, a jelöltek 
közfelkiáltással is megválaszthatók.

Ha egyetlen alelnök pótlása válik 
szükségessé, utódja – egyetlen jelölt esetén 
– közfelkiáltással is megválasztható. Az 
elnök mérlegelési jogkörrel bír annak 
eldöntését illetően, hogy a megválasztásra 
közfelkiáltással vagy titkos szavazással 
kerül-e sor. A megválasztott jelölt az általa 
felváltott alelnök rangsorban elfoglalt 
helyét foglalja el.
2. Az elnök, az alelnökök és a quaestorok
megválasztása során tekintettel kell lenni a
tagállamok és a politikai nézetek 
méltányos képviseletére.

1. Az elnököt, az alelnököket és a 
quaestorokat a 169. cikk rendelkezései 
szerint titkos szavazással választják. A 
választásokat az eljárási szabályzat XXII. 
mellékletében meghatározott módon, az 
egyetlen átvihető szavazatos eljárás szerint 
bonyolítják le.
A jelöléshez szükséges a jelöltek 
beleegyezése. A jelöléshez vagy egy 
képviselőcsoport, vagy legalább 40 
képviselő támogatása szükséges. Ha a 
jelölések száma nem haladja meg a 
betöltetlen tisztségek számát, a jelöltek 
közfelkiáltással is megválaszthatók.

Ha egyetlen alelnök pótlása válik 
szükségessé, utódja – egyetlen jelölt esetén 
– közfelkiáltással is megválasztható. Az 
elnök mérlegelési jogkörrel bír annak 
eldöntését illetően, hogy a megválasztásra 
közfelkiáltással vagy titkos szavazással 
kerül-e sor. A megválasztott jelölt az általa 
felváltott alelnök rangsorban elfoglalt 
helyét foglalja el.
2. A tisztségviselők megválasztása során 
tekintettel kell lenni a nemzetiségek és a 
politikai nézetek méltányos képviseletére.

Or. en

Indokolás

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 
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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).

Módosítás 2

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
14 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

1. Először az elnököt választják meg. A 
jelöléseket a szavazás valamennyi 
fordulója előtt az elnöki feladatokat a 12. 
cikknek megfelelően ideiglenesen ellátó 
képviselőnek adják át, aki ezeket kihirdeti 
a Parlamentben. Ha három fordulót 
követően egy jelölt sem nyerte el a leadott 
szavazatok abszolút többségét, a negyedik 
fordulóban az a két képviselő szerepel, 
akik a harmadik fordulóban a legtöbb 
szavazatot kapták. Szavazategyenlőség 
esetén az idősebb jelöltet nyilvánítják 
megválasztottnak.

1. Először az elnököt választják meg. A 
jelöléseket a szavazás valamennyi 
fordulója előtt az elnöki feladatokat a 12. 
cikknek megfelelően ideiglenesen ellátó 
képviselőnek adják át, aki ezeket kihirdeti 
a Parlamentben.
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Or. en

Indokolás

Lásd az 1. módosítást.

Módosítás 3

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
15 cikk

Hatályos szöveg Módosítás

1. Az alelnököket ezt követően egyetlen 
szavazólapon választják meg. Azt a 
legfeljebb tizennégy jelöltet, akik az első 
fordulóban a leadott szavazatok abszolút 
többségét megszerzik, a szavazatszámok 
sorrendjében megválasztottnak 
nyilvánítják. Ha a megválasztott jelöltek 
száma nem éri el a betöltendő tisztségek 
számát, az elsővel megegyező feltételek 
mellett egy második fordulót tartanak a 
fennmaradó tisztségek betöltésére. Ha 
szükséges lenne harmadik forduló is, 
annak során relatív többség is elegendő a 
fennmaradó tisztségek betöltésére. 
Szavazategyenlőség esetén az idősebb 
jelölteket nyilvánítják megválasztottnak.

1. Az alelnököket ezt követően választják 
meg. Szavazategyenlőség esetén az 
idősebb jelölteket nyilvánítják 
megválasztottnak.
2. A 18. cikk (1) bekezdésének 
rendelkezéseire is figyelemmel, az 
alelnökök rangsora megegyezik 
megválasztásuk sorrendjével, 
szavazategyenlőség esetén pedig koruk 
szerint alakul. 

Annak ellenére, hogy e cikk – a 14. cikk 
(1) bekezdésével ellentétben – nem 
rendelkezik kifejezetten az alelnökök 
megválasztása során a fordulók között új 
jelölések benyújtásáról, ez az eljárás 
mégis megengedhető, mert a 
Parlamentnek – független szerv lévén –
lehetőséget kell biztosítani valamennyi 
felmerülő jelöltről való döntésre, 
különösen, mivel egy ilyen lehetőség 
hiánya akadályozhatná a választások 
zavartalan lefolyását.
2. A 18. cikk (1) bekezdésének 
rendelkezéseire is figyelemmel, az 
alelnökök rangsora megegyezik 
megválasztásuk sorrendjével, 
szavazategyenlőség esetén pedig koruk 
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szerint alakul. 

Ha az alelnökválasztás nem titkos 
szavazással történik, az elnök által 
felolvasott sorrend határozza meg az 
alelnökök rangsorát.

Or. en

Indokolás

Lásd az 1. módosítást.

Módosítás 4

Az Európai Parlament eljárási szabályzata
16 cikk

Hatályos szöveg Módosítás

Az alelnökök megválasztása után a 
Parlament öt quaestort választ.

Az alelnökök megválasztása után a 
Parlament öt quaestort választ.

A quaestorokat is ugyanazon eljárás 
szerint választják meg, mint az 
alelnököket.

Or. en

Indokolás

Lásd az 1. módosítást.


