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Pakeitimas 1

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
13 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

Kandidatūros ir bendrosios nuostatos Valdymo organų narių rinkimai
1. Parlamento pirmininkas, Parlamento 
pirmininko pavaduotojai ir kvestoriai yra 
renkami slaptu balsavimu 169 straipsnyje 
nurodyta tvarka. Kandidatūros turi būti 
siūlomos sutinkant asmenims, kuriuos 
numatoma rinkti. Kandidatūras gali siūlyti 
tik frakcija arba ne mažiau kaip 
keturiasdešimt Parlamento narių. Tačiau 
kai kandidatūrų skaičius neviršija numatytų 
vietų skaičiaus, kandidatai gali būti 
renkami be balsavimo, dalyvaujantiems 
posėdyje balsu pritarus.

Jeigu reikia pakeisti vieną Parlamento 
pirmininko pavaduotoją ir yra tik vienas 
kandidatas, jis gali būti išrinktas 
dalyvaujantiems posėdyje balsu pritarus.
Pirmininkas turi teisę savo nuožiūra 
nuspręsti, ar rinkimai vyks pritarus, ar 
slaptu balsavimu. Išrinktas kandidatas eilės 
tvarka užima Parlamento pirmininko 
pavaduotojo, kurį jis pakeičia, vietą.
2. Renkant Parlamento pirmininką,
Parlamento pirmininko pavaduotojus ir 
kvestorius, reikia atsižvelgti, kad būtų 
tolygiai atstovaujama visoms valstybėms 
narėms ir politinėms kryptims.

1. Parlamento pirmininkas, Parlamento 
pirmininko pavaduotojai ir kvestoriai yra 
renkami slaptu balsavimu 169 straipsnyje 
nurodyta tvarka. Rinkimai vyksta pagal 
vieno perleidžiamo balso sistemą, 
numatytą Darbo tvarkos taisyklių XXII 
priede.
Kandidatūros turi būti siūlomos sutinkant 
asmenims, kuriuos numatoma rinkti.
Kandidatūras gali siūlyti tik frakcija arba 
ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento 
narių. Tačiau kai kandidatūrų skaičius 
neviršija numatytų vietų skaičiaus, 
kandidatai gali būti renkami be balsavimo, 
dalyvaujantiems posėdyje balsu pritarus.
Jeigu reikia pakeisti vieną Parlamento 
pirmininko pavaduotoją ir yra tik vienas 
kandidatas, jis gali būti išrinktas 
dalyvaujantiems posėdyje balsu pritarus.
Pirmininkas turi teisę savo nuožiūra 
nuspręsti, ar rinkimai vyks pritarus, ar 
slaptu balsavimu. Išrinktas kandidatas eilės 
tvarka užima Parlamento pirmininko 
pavaduotojo, kurį jis pakeičia, vietą.

2. Renkant valdymo organų narius, reikia 
atsižvelgti, kad būtų tolygiai atstovaujama
visų valstybių narių piliečiams ir 
politinėms kryptims.
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The Single Transferable Vote (STV)
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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).

Pakeitimas 2

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
14 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1. Pirmiausia renkamas Parlamento 
pirmininkas. Parlamento nariui, kuris 
laikinai eina Parlamento pirmininko 
pareigas pagal 12 straipsnį, prieš kiekvieną 
balsavimą pristatomos kandidatūros, su 
kuriomis jis supažindina Parlamentą. Jeigu 
po trijų balsavimų nei vienas kandidatas 
nesurenka absoliučios balsavusiųjų 
daugumos, per ketvirtą balsavimą 
balsuojama tik dėl dviejų trečiojo 
balsavimo metu daugiausiai balsų 
surinkusių narių; balsams pasidalijus po 

1. Pirmiausia renkamas Parlamento 
pirmininkas. Parlamento nariui, kuris 
laikinai eina Parlamento pirmininko 
pareigas pagal 12 straipsnį, prieš kiekvieną 
balsavimą pristatomos kandidatūros, su 
kuriomis jis supažindina Parlamentą.
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lygiai, išrinktu laikomas vyresnis pagal 
amžių kandidatas.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 1 pakeitimą.

Pakeitimas 3

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
15 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1. Po to viename biuletenyje balsuojama 
dėl Parlamento pirmininko pavaduotojų 
kandidatūrų. Per pirmą balsavimą 
išrinktais laikomi ne daugiau kaip 
keturiolika kandidatų, surinkusių 
absoliučią balsavusiųjų daugumą, 
atsižvelgiant į jų eiliškumą pagal surinktų 
balsų skaičių. Jei išrinktų kandidatų 
skaičius yra mažesnis negu numatytų 
vietų skaičius, tokia pačia tvarka vyksta 
antras balsavimas likusioms vietoms 
užimti. Jei reikalingas trečias balsavimas, 
į likusias vietas išrenkami daugiausiai 
balsų surinkę kandidatai. Balsams 
pasidalijus po lygiai, išrinktais laikomi 
vyriausi pagal amžių kandidatai.

1. Po to balsuojama dėl Parlamento 
pirmininko pavaduotojų kandidatūrų.
Balsams pasidalijus po lygiai, išrinktais 
laikomi vyriausi pagal amžių kandidatai.
2. Nepažeidžiant 18 straipsnio 1 dalies 
nuostatų, Parlamento pirmininko 
pavaduotojų eiliškumą lemia jų vieta pagal 
balsavimo rezultatus arba amžius, jeigu 
surinktas vienodas balsų skaičius.

Nors šis straipsnis, skirtingai nuo 14 
straipsnio 1 dalies, nenumato aiškios 
galimybės per Parlamento pirmininko 
pavaduotojų rinkimus siūlyti naujas 
kandidatūras tarp balsavimų, tai 
leidžiama daryti, kadangi Parlamentas 
kaip nepriklausoma institucija privalo 
turėti galimybę apsvarstyti visas 
įmanomas kandidatūras, nes priešingu 
atveju gali būti trukdoma sklandžiai 
rinkimų eigai.
2. Nepažeidžiant 18 straipsnio 1 dalies 
nuostatų, Parlamento pirmininko 
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pavaduotojų eiliškumą lemia jų vieta pagal 
balsavimo rezultatus arba amžius, jeigu 
surinktas vienodas balsų skaičius. 

Jei rinkimai vyksta ne slaptu balsavimu, 
išrinktų pavaduotojų eiliškumas yra toks, 
kokia tvarka Parlamento pirmininkas 
perskaito jų pavardes.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 1 pakeitimą.

Pakeitimas 4

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
16 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

Po Parlamento pirmininko pavaduotojų 
rinkimų Parlamentas renka penkis 
kvestorius.

Po Parlamento pirmininko pavaduotojų 
rinkimų Parlamentas renka penkis 
kvestorius.

Šie rinkimai vyksta ta pačia tvarka kaip ir 
Parlamento pirmininko pavaduotojų 
rinkimai.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 1 pakeitimą.


